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Set hotels gironins, premiats per TripAdvisor


El web de viatges TripAdvisor reconeix en aquests premis més de 8.151 propietats de tot el món

http://www.elpuntavui.cat/article/4economia/18economia/815124sethotelsgironinspremiatspertripadvisor.html

1/3

1/31/2017

Set hotels gironins, premiats per TripAdvisor | J. Recasens | girona | Economia | El Punt Avui | Notícia

L'hotel El Racó de Madremanya, premiat en la categoria d'hotel romàntic dels Travellers Choice Hoteles Foto: EL
PUNT AVUI.



J. RECASENS  GIRONA

Els premis Travellers' Choice Hoteles 2015 que atorga TripAdvisor van guardonar set hotels
gironins en quatre de les vuit categories que premia la marca. En la tretzena edició dels
premis, que es van donar a conèixer ahir, hi han participat més de 8.151 propietats de tot el
món.
Entre els hotels gironins es troba El Racó de Madremanya, en la posició número 17 de la
categoria d'hotels romàntics. Aquest hotel de Madremanya és l'únic hotel català premiat en
la categoria. Pel que fa a hotels amb millor servei, es troba l'Hotel Aiguaclara de Begur, en el
número 18. L'Hotel Mas Lazuli de Pau i l'Hotel Blau Mar de Llafranc, en les posicions 22 i
25, respectivament, han estat premiats en la categoria de millors hotels petits. Finalment,
Monjuic Bed&Breakfast de Girona es troba entre els cinc millors pel que fa a millor pensió o
hostal, a més de Casa Matilda Bed&Breakfast de Corçà i La Rectoria de Sant Miquel de
Pineda de Sant Feliu de Pallerols, en les posicions 24 i 25, respectivament.
En el conjunt de Catalunya s'han premiat un total de 22 hotels amb 28 guardons repartits en
set de les categories.
Els premis, que també reconeixen altres categories, com ara la de millor hotel de luxe, tenen
en compte la qualitat i la quantitat d'opinions i valoracions específiques per a cada categoria
de premis.
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