
 
 

A PARTIR DEL 12 D’ABRIL 

El Blaumar arrenca temporada 2019 completant la 
segona fase de la reforma de l’hotel 

• L’hotel de Salou, l'únic situat al Passeig Marítim de la ciutat, estrena 
també logotip i imatge corporativa.   

• Les novetats busquen augmentar del confort del client, especialment 
el públic familiar, principal target de l’allotjament 

• El nou Arena Tapas Restaurant renova la seva oferta gastronòmica 
apostant pels productes frescos i de proximitat en format tapes, 
pintxos i mitges racions. 

 
Salou, març de 2019.– Nou logotip, nova recepció, nou restaurant, nou nom, nou 

disseny i una nova escultura decorativa. Aquestes són algunes de les novetats que 

l’hotel Blaumar de Salou, l'únic situat al Passeig Marítim de la ciutat, presenta per la 

temporada 2019, que arrenca el proper 12 d’abril. Les reformes i millores s’emmarquen 

en el pla integral de reforma de l’allotjament que, en un període de tres anys, renovarà 

el 100% de les seves habitacions i zones comunes. La inversió en aquesta partida ha 

estat de XXXX.  

 

El Blaumar és un establiment especialitzat en el turisme familiar i fruit d’això moltes de 

les seves instal·lacions i serveis estan destinades a aquest públic. Destaquen en aquest 

sentit el Mini Club, un club infantil a la piscina, o tallers i activitats educatives per als més 

petits com concursos de natació, aventures al nou castell del jardí, ball a la mini-disco o 

participació en talleres de manualitats, pintura, fang o globoflèxia.  

 

Algunes de les principals novetats de 2019 es podran veure tan sols entrant a l’hotel. La 

nova recepció és més lluminosa, té vistes a la piscina, i compte amb decoració 

d’inspiració mediterrània. L’espai busca ser una zona ideada pel descans dels clients on 

poden prendre també un refrigeri. També s’introdueix una zona guest service que busca 

complir necessitats i expectatives del client i millora’ls-hi les seves vacances. 

 

L’oferta gastronòmica del Blaumar també ha fet un pas endavant amb l’obertura, el 

mateix 12 d’abril, del Arena Tapas Restaurant, un espai que oferirà tapes, mitges racions 

i pinxos de cuina mediterrània i que oferirà productes frescos i de proximitat a públic 

turista i local per igual.  

 

Com a hotel especialitzat en públic infantil, les millores en aquest àmbit són constants. 

Enguany, fruit de la reforma vigent, s’incorpora un baby corner situat al lobby i en el que 

es pot alletar, canviar als nadons i escalfar la llet/menjar, així com un mini club interior. 

Aquesta és una zona polivalent amb jocs i on tindrà lloc el miniclub els dies de pluja o 

més fred.   
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Els canvis de recepció i restaurant tindran la seva rèplica en la imatge corporativa del 

Blaumar. Enguany, l’establiment salouenc estrena nou logotip i un nova imatge de marca 

més fresca i moderna que busca destacar l’essència mediterrània de les noves 

instal·lacions. El logotip, a més, representa una onada del mediterrani representada amb 

una forma de sanefa. Aquest canvi afecta també al nom de l’hotel, que incorpora el claim 

“the mediterranean hotel” amb el que es busca destacar la proximitat física de l’espai 

amb el mar. 

 

Seguint amb el canvis relatius al disseny, la temporada 2019 estrena també nova 

decoració i interiorisme que busquen harmonitzar-se més amb les Suites Mediterrànies 

inaugurades l’any passat. És per això que el Blaumar redecora alguns espais comuns 

buscant un interiorisme d’inspiració mediterrània. A la mateixa entrada, una escultura de 

l’artista local David Callau (el mateix que va firmar l’Ànima, a Cambrils) fa referència al 

fons marí en una clara relació amb el nom de l’hotel i el concepte. 

 

 

 

Para més informació, imatges i gestió d’entrevistes: 
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681 113 032 / 932 419 313 
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