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LOCALITZACIÓ
Situats en el cor de Tarragona.

Des de Port Plaza Apartaments podràs accedir a 
les principals zones de la ciutat caminant i sense 
necessitat d’usar vehicle.

Ens trobem al costat del port i de la platja del 
Miracle, i a escassos metres de l’Estació de Renfe 
i del Palau de Congressos. El centre neuràlgic de 
Tarragona, la Rambla, es troba a tan sols 5 minuts 
caminant.

APARTAMENTS
Inaugurats l’any 2019, estan completament equipats amb totes les tecnologies i 
prestacions per tal que puguis gaudir del màxim descans desitjat. Els 34 aparta-
ments es caracteritzen pel seu interior especialment lluminós. A més, presenten 
un estil molt cuidat, fresc i actual, tot utilitzant uns materials de gran qualitat i un 
disseny fet a mida, en què predominen els tons clars i la fusta.

Existeixen 3 tipus d’apartaments diferents:
· Estudi
· Apartament d’un dormitori
· Apartament de dos dormitoris

Amb diferents categories segons la seva situació i vistes:

Vista Mar: aquells que ofereixen les millors vistes al mar i lluminositat. Amb 
Terrassa Vista Mar: apartaments ubicats en els àtics de l’edifici i que disposen de 
terrassa. 

SITUACIÓ
Tarragona, la capital de la Costa Daurada: una ciutat 
portuària oberta a la Mediterrània que sorprèn tant pel seu 
entorn com per la seva història i cultura.

La ciutat de Tarragona s’erigeix davant del mar i està assen-
tada sobre l’antiga Tàrraco Romana. Presenta meravelles 
arquitectòniques i impressionants vestigis arqueològics, 
pels quals va ser declarada ciutat Patrimoni Històric de la 
Humanitat per la UNESCO.

La Tàrraco Romana, la Catedral, el casc antic, la Rambla, 
el balcó del Mediterrani i el barri marítim del Serrallo són 
alguns dels llocs als quals es pot accedir caminant des dels 
nostres apartaments.
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SERVEIS DELS APARTAMENTS
· Wi-Fi en tot el complex
· Servei de neteja
· Cuina totalment equipada
· Llit 1,80 x 2 m
· Entrada avançada i sortida retardada
· TV

· Sala de bugaderia
· Maleter per a l’equipatge
· Climatització
· Informació turística
· Caixa forta
· Servei de trànsfer
· Carregador de cotxe elèctric




