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•

HOTEL:

•

Des de el dia de Nadal de 1923, l´Hostal Sport ha mantingut una trajectoria ininterrumpuda al
servei dels sus clientes. Passant de generació en generació, aquest petit hotel familiar, situat al
cor del Priorat, una de les comarques menys conegudes pero amb més personalitat de la
geografía catalana, no ha parat mai de velar pel comfort i la tranquilitat dels sus clientes:
modernitzant les seves instal-lacions i equiparles amb tot el que pot assegurar una còmoda
estancia als seus clients.

•

RESTAURANT:

•

La cuina de l´Hostal Sport es una cuina de mercat amb clares arrels tradicionals que combinen
els plats de tota la vida amb specialitats del Priorat poc conegudes però remarcables.
En els últims anys, i gràcies al merescut interès que s´ha generat pel món del vi producit en les
terres del Priorat, l´ Hostal Sport no ha fet solsament l´esforç de millorar una ya reconeguda
oferta gastronòmica, sino que també ha augmentat el seu celler, on actualment s´hi poden trobar
vins representats de la producció de la zona (D.O.Q. Priorat y D.O. Montsant), així com una
selecció dels millors vins de l´Estat espanyol i de tot el món. Recientment s´ha vist guardonat
amb el 2n. Premi com millor carta de vins de Catalunya.
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•

HABITACIONS

•
•
•

Disposa de 28 habitacions dissenyades i equipades amb tots els detalls.
També hi ha habitacions especialment habilitades per a discapacitads
La Suite Mansarda, de 70m2, sala d´estar i terraces-solarium, ofereix als seus
hostes el descans i confort que busquen en un hotel d´encant.

•

SERVEIS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varis salons
Sala de lectura amb ximeneia
Jardí,Terraces-Solarium,
Premsa diaria,
Sala TV,
Aparcamient,
Restaurant, menjadors privats
Ascensor,
Wifi gratuit en tot l´hotel.
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•

SITUACIÓ: Gran comarca de vins

•

En el cor del Priorat rodejat de montanyes i vinyes.

•

La Situació estratègica de Falset permet realitzar excursiones a centres d´interés
relacionats amb el vi com les cellers i els pobles de la demarcació –Siurana (últim
reducte de la resistencia musulmana a Catalunya, conquistat en el s.XII), el Monestir
d´Scala Dei (primera cartuja de la Península ibèrica fundada en el s.XII) o el Museu
de las Mines de Bellmunt del Priorat (centre d´ interpretació de la mineria de plom, en
funcionamient desde el s.XIX fins 1972) així com descobrir les comarques veines on
encara es conserven formes de vida tradicionals, fins i tot amb llocs tan significatius
com Miravet on s´ofereix la possibilitat de fer la travesía del reiu Ebre en Barca.

•

Així també la seva proximitat a les costes catalanes, a tan sóls 30-40 min. (Salou,
Tarragona, Cambrils, Altafulla,...) afereixen als seus hostes la fantàstica combinació:
mar-montanya.

•

Sens dubte, el més important és que Falset i el Priorat disposen en abundància de ot
allò que avui es considera indispensable per a disfrutar d´un bon nivell de benestar i
tranquilitat.

Proposta empreses

• PACK REUNIONS:
Lloguer Sala + Coffe break+Allotjament+Emorçar: 120€/pax./dia
– Propostes de sopar maridatge, menús especials,…..

• PACK REUNIONS 2:
•
•
•
•
•

Visita a Celler i cata
Sessió de treball, en una de les sales de l´Hotel
Coffe break
Sopar en el menjador Privat (Saló Prior)
Allotjament en habitacions superiors
• Preu persona i nit: 180€

Proposta empreses
– Lloguer Sales Individualment:
– Lloguer Saló Prior: 75€
• Capacitat 30 persones

– Lloguer de la Sala: D.O. Montsant: 150€
• Capacitat 60 persones

– Lloguer Sala Saló Voltes: 300€
• Capacitat 100 persones

Aquests preus no inclouen IVA
Estem oberts a qualsevol tipus d´acte, o petició per la vostra part.
Per a les reserves/informació:
• Marta Domenech 638087189/977830078
• info@hostalsport.com
•
•

*Activitats complementàries (masatje,…) previa reserva, no inclòs en el preu.
***Oferta válida per a un mínim de 10 personas i subjecta a disponibilitat
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