Hotel Empordà
Autèntic i singular
Amb més de mig segle de tradició, aquest hotel familiar ubicat a Figueres,
molt aprop de la frontera i de pas entre França i Espanya, ofereix tota la
singularitat d’un hotel ple d’autenticitat i fortament marcat per la personalitat
del seu emblemàtic i reconegut internacionalment restaurant “El Motel”,
veritable essència de l’experiència que ofereix als seus hostes. L’Hotel
Empordà i sobre tot el seu restaurant, formen part de la història de la
gastronomia moderna catalana.

Restaurant El Motel
L’ànima de l’hotel

Tot un referent per crítics i reconeguts restauradors de categoria
internacional i amb el renom i prestigi que li aporten els seus clients
assidus i més exigents. Un símbol de tradició, autenticitat i caràcter amb
una cuina considerada i admirada com el bressol de la cuina catalana
contemporània de la mà del seu fundador en Josep Mercader que va trobar
l’equilibri just entre innovació i tradició. La seva cuina es basa en el
producte local, de temporada i mercat.
El Motel és esmentat de forma especial a la Guia Michelin, reconegut amb
un Sol a la Guia Repsol i el primer a Table Distinguée de Logis de
Catalunya.

Ubicació
La seva ubicació excel·lent com a base per gaudir de la cultura, els
paisatges i el patrimoni d’un territori privilegiat com és l’Empordà.
Figueres: A 10 minuts a peu del Teatre Museu Dalí
L’Empordà: Situat enmig dels paisatges empordanesos que han inspirat a
grans genis i artistes.
Girona: A pocs minuts de la ciutat de Girona, ciutat meravellosa per
passejar i descobrir el seu nucli medieval i el Call jueu.
Costa Brava: A menys de 30 minuts de les millors platges i cales de la
Costa Brava, reconeguda mundialment per la seva bellesa i aigües
cristal·lines on el blau del cel i el mar s’uneixen amb el verd dels pins
mediterranis.

Distàncies
Aeroport de Girona: 55 km
Girona: 40 km
Toulouse: 261 km
Perpignan: 57 km
Barcelona: 139 km
Estació AVE Figueres: 5 min
AVE a Barcelona: 45 min
AVE a Madrid: 4 h 20 min

Instal·lacions i serveis
• Restaurant de cuina catalana amb productes de
mercat i temporada, “El Motel”
• Cafeteria amb servei de bar i àpats lleugers
• Salons privats per a reunions i events
• Sala d’estar i lectura
• Terrassa / porxo
• W i fi gratuït a tot l‘establiment
• Pàrquing exterior gratuït
• Garatge tancat amb càrrec addicional i amb
connexions de càrrega per a vehicles Tesla gratuïtes
• Espai Bikefriendly, amb totes les facilitats pel
cicloturisme
• S’accepten mascotes (amb suplement)
• Servei bugaderia

Habitacions
42 habitacions amb aire condicionat, terra de fusta, caixa forta,
minibar, TV de pantalla plana amb ràdio, bany privat amb
sabatilles, assecador de cabell i articles de bany de benvinguda.

Contacte
Adreça: Avda.Salvador Dalí i Domènech,
Figueres, Espanya
Tel: +34 972 500562
Web: www.hotelemporda.com
Reserves:reserves@hotelemporda.com;
hotelemporda@hotelemporda.com

170,

Facebook: @hotelemporda
Twitter: @MotelEmporda
Instagram: @motelemporda
#josepmercader #jaumesubiros #classicsdelmotel
#elmotelexperience #elmotelrestaurant
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