PULLMAN BARCELONA SKIPPER
De vegades és per negocis i, de vegades, és només plaer. L'hotel Pullman Barcelona
Skipper combina els dos conceptes per fer-los vius en la teva memòria.

UN BALCÓ AL MEDITERRÀNI

DISSENY I TECNOLOGIA

A només 50 m de la platja de la Barceloneta, hi ha un
hotel únic i cosmopolita: l'Hotel Pullman Barcelona
Skipper. L'hotel, situat a menys de 10 minuts del centre
de la ciutat i del recinte firal de Barcelona, a 12 km de
l'aeroport, és la base perfecta per descobrir la ciutat de
Barcelona.

La seva acurada atmosfera de disseny contemporani, la
decoració i la gamma de colors de l'hotel harmonitzen
amb la càlida llum de la mediterrània que entra per les
seves grans superfícies de vidre i convida a gaudir de
moments inoblidables en bona companyia. Aquest ambient
de calma i convivialitat combina a la perfecció amb
l'última tecnologia que l'hotel posa a la seva disposició.

EL MILLOR DE L'HOTEL

La terrassa Atic ofereix les millors
vistes de la platja de la Barceloneta, a
menys de 50 m de l'hotel.

Treballar, exercitar-se, gaudir d'un
massatge o contemplar les vistes des
de la terrassa.

En acabar un llarg dia de reunions,
gaudeixi la nit d'una Barcelona única.

HABITACIONS DE DISSENY I CONFORT
•
•
•
•

154 Classic
32 Superior amb vistes jardí
32 Superior amb vistes al mar
11 Deluxe

•
•
•
•

5 Junior Suites Classic
4 Junior Suites Superior
1 Suite Presidencial
(Fins a 100 habitacions twin)

Equipades amb:

• "Pullman bedding concept" i carta de coixins
• TV LCD 40", caixa de seguretat, kit de planxa
• Bullidor amb selecció gratuïta de cafè i te
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• Bany totalment equipat amb banyera i dutxa “rainshower"
• Articles de tocador C.O. Bigelow®, barnussos i sabatilles
A les habitacions Deluxe i Junior Suite també s'ofereix:

• Màquina de cafè espresso
• Dispositiu de connexió per iPhone® i iPod®

RESTAURACIÓ CREATIVA, CONVIVIAL I DE KM.0
• El restaurant de tapes destaca pel concepte Tapastry, on les tapes
d'autor per compartir, menjar i gaudir van de la mà dels nostres
experts restauradors.

• La fórmula Power Lunch serveix un esmorzar complet, sa i
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energitzant en menys de 45 minuts.

• Una selecció de vins nacionals i internacionals per degustar per
copes o per ampolla a la Vinoteca by Pullman.

• Una pausa per assaborir una àmplia varietat de cafès Iperespresso
by Illy® o les propostes de te de Damman Frères®

• El afterwork més actual amb els nostres Cocktails by Pullman

preparats al moment en algun dels nostres espais a cel obert.

SALES DE REUNIÓ AMB L'ÚLTIMA TECNOLOGIA
L'hotel pot organitzar tot tipus de reunions o celebracions en els seus
més de 1000 m2 d'espais modulables:
•

9 sales de reunió incloent llum natural

•

Sala plenària per fins a 650 persones

•

Equipament d'última generació, amb pantalla tàctil HUB

•

Staff dedicat al seu esdeveniment (Event Manager i IT Manager)

FIT & SPA LOUNGE
L'Spa Lounge és un espai dedicat a l'energia, l'equilibri i al
benestar amb tractaments personalitzats per a cada tipus de
pell. Al Fit Lounge pot fer exercici les 24 hores del dia amb
l'equip cardiovascular més avançat

ACCÉS A L'HOTEL
PULLMAN BARCELONA SKIPPER
Av. del Litoral 10, 08005 Barcelona - Espanya
T. +34.93.221.65.65 F.+34.93.225.74.69 E. H7341@accor.com
pullmanhotels.com
pullman-barcelona-skipper.com
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1. JUNIOR SUITE

2. RESTAURANT DE TAPES & BAR

3. SALA DE REUNIÓ

CONNECTIVITY BY PULLMAN
•
•
•
•
•

Wi-Fi gratuït a tot l'hotel
Connectivity Lounge amb el suport de Microsoft
Ordinadors equipats amb Windows 8
Tauletes tàctils i impressores Wi-Fi a disposició
Wi-Fi de fibra òptica

AMB AVIÓ: L'aeroport internacional de Barcelona del Prat (BCN) se situa a menys de 20 minuts amb taxi
AMB TREN: L'estació de tren d'alta velocitat amb línia a Paris se situa a menys de 5 minuts amb taxi
AMB COTXE: A la Ronda Litoral, sortida 23 en direcció Aeroport o sortida 22 en direcció B-10 (França)
AMB METRO: Línia 4, parada Ciutadella Vila Olímpica, sortida Platges, l'hotel és a menys de 100 metres
AMB AUTOBUS: Transport Metropolità de Barcelona, línies: H16, V21, 59 i 36, parada Pg. Maritim
AMB TRAMVIA: Línia T4, parada Ciutadella Vila Olímpica
COORDENADES GPS: 41º 23'08.87 "N 2º 11'40.04" E GMT +1

