
MAGNOLIA 
HOTEL SALOU

Carrer de Madrid , 8 43840 Salou · España
T: (+34) 977 35 17 17 
reservas@magnoliahotelsalou.com
www.magnoliahotelsalou.com
FB IG TW: @magnoliahotelsalou

LOCALITZACIÓ
Hotel cèntric situat a 50 m del Passeig Marítim i de les 
platges. A 20 minuts de PortAventura, a 15 minuts de 
l’aeroport de Reus i  a 1 hora de l’aeroport de Barcelona. 
Situat al ben mig de la zona residencial de Salou, és el lloc 
idoni per gaudir del descans i la tranquil·litat.

És un hotel 4* Superior a Salou de disseny exclusiu per 
a adults i clients d’empresa, que aposta per una estada 
durant la qual la calma, l’assossec i la tranquil·litat siguin 
valors de màxima importància.

HABITACIONS
L’hotel disposa de 72 habitacions, de 42 m2, creades per al descans i la 
tranquil·litat.
Compten amb una àmplia habitació amb llit de matrimoni mida king-si-
ze (o dos individuals), escriptori, bany complet amb dutxa d’hidromas-
satge i terrassa. També disposa d’una carta de coixins, necesser i carta 
de fragàncies.

4 tipus diferents d’habitació i la seva versió premium a les plantes més 
altes de l’hotel:
Estàndard
Superior
Club
Pool

Habitacions triples: tipus estàndard

OCI
Cafeteria i restaurant bufet: restaurant on es pot gaudir 
d’un variat bufet per esmorzar i, al vespre, d’un sopar a la 
carta en el segon plat. Una cuina de mercat basada en els 
productes mediterranis i de primera qualitat.

Poolbar & Restaurant: restaurant a l’aire lliure, hambur-
gueseria premium, una bona selecció de còctels i combi-
nats i la millor música chill out. 

Lounge bar: espai multifuncional en el qual s’integren 
cafeteria 24 h, zona de lectura i sala d’estar. 

Piscina exterior: oberta les 24 hores. Disposa d’una zona 
de solàrium amb hamaques per prendre el sol o per 
gaudir d’una copa.

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 
· Llit 2 x 2 m
· Entrada avançada i sortida retardada 
· Terrassa
· Servei d’habitacions 14 h

· Climatització
· Minibar · Servei de trànsfer
· Centre de fitness
· Caixa forta
· Gentileses
· Carregador de cotxe elèctric



SALA DE 
REUNIONS

Magnolia Hotel Salou disposa d’un espai 
ideal per a  esdeveniments.
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Gran sala de reunions amb llum natural. Es tracta d’una sala amb una calidesa i insonorització perfectes, equipada amb sofàs, 
futons i grans pantalles de TV. Aquesta sala versàtil i multifuncional, a part de comptar amb infinitat de recursos tècnics, 
també pot convertir-se en una completa sala de reunions. Els seus grans finestrals ens permeten treballar amb una llum 
natural adequada i agradable.

Sala de reunions

Mides 
(m)

Superfície 
(m2)

Altura 
(m)

11.3 x 13.1 148 2.5 --- 200 60 120 30 32


