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Un oasi en el centre de Sitges
Hotel boutique 3* Antiga casa d'indians

Destacats:
85 habitacions
2 sales de reunions
Piscina exterior
Esmorzar buffet
Edifici emblemàtic
En el centre de Sitges
5 min de la platja
25 min Aeroport de Barcelona

Coneix-nos
*Relax, oci i treball en un entorn colonial

L'hotel Medium Sitges Park està presidit pel seu edifici principal, una
emblemàtica casa modernista de finals del segle XIX que forma part de la
“Ruta dels indians” de Sitges.
Estem situats en el centre de la localitat, a prop de la platja i locals d'oci.
El nostre espai de jardí i piscina és un “oasi” de pau i tranquil·litat dins del
bulliciós centre del nucli urbà.
Totes les habitacions estan decorades amb tons frescos i mediterranis,
equipades amb totes les comoditats, però a més disposem d'un servei més
exclusiu; posem a disposició dels nostres clients la històrica habitació de la
torrassa modernista.

LA VOZ
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Sala Biblioteca.

LA VOZ

Capacitat: 15 persones
Montatge: Taula Imperial
Llum natural amb vistes al jardí
2 ambients en la mateixa sala

La nostra biblioteca amb sala d'estar és un espai amb capacitat para fins a 15
persones i disposa de llum natural. Permet crear el clima idoni para reunions de
format reduït.
Un lloc acollidor que gaudeix de privilegiades vistes al jardí i la piscina, on poder
gaudir del coffee break o un còctel.

Els nostres clients aprecien
de manera especial poder
treballar en un ambient
acollidor i tranquil
il·luminat per la
llum de Sitges
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Sala Mediterráneo.

LA VOZ

128m2
Capacitat: 120 Teatre / 75 Escola /
47 U / 50 Imperial.
Llum natural amb vistes al jardí

Una
acogedora,
nuestra biblioteca
con
salita,
vistas i al
jardín y a lales
piscina,
És
la sala
nostra
sala més versàtil.
Gràcies a la
seva
amplitud
lluminositat
puede ser elde
mejor
escenario
para vuestra
reunión.
possibilitats
muntatge
s'adapten
a les vostres
necessitats, podent acomodar
fins a 120 persones en disposició "teatre".
Capacidad hasta 15 personas en disposición Imperial.
Mucha comptem
luz natural.
També
amb un equip de professionals altament qualificats i
especialitzats en esdeveniments.
Sala con dos ambientes que ofrece un clima relajado y privado.

Amplitud, lluminositat i un
servei personalitzat perquè
les vostres reunions siguin
un èxit
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LA VOZ

Restauració
Una sala
acogedora,
nuestra
biblioteca
con salita,
jardín yseleccionats
a la piscina,
L'hotel
compta
amb una
gastronomia
cuidada,
ambvistas
cartesali menús
puede ser
el mejor
escenario
para vuestra
reunión.
perquè
els teus
menjars
d'empresa
siguin un
autèntic plaer.
Capacidad
personas
disposición
Adaptem
la hasta
nostra15oferta
a les en
necessitats
de Imperial.
cada empresa cuidant cada detall i
Muchaun
luzservei
natural.
oferint
a mesura.
Sala con dos ambientes que ofrece un clima relajado y privado.

La nostra oferta de
restauració s'ajusta a les
peculiaritats de cada
esdeveniment prioritzant la
professionalitat del servei i
la qualitat
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LA VOZ

comercial@mediumhoteles.com
c/ Jesús, 10 - 08870 - Sitges
Tel 93 894 02 50
www.mediumhoteles.com

