“Beaches in the morning, Roman ruins in
the afternoon, a dish of wild mushrooms for
dinner: welcome to Gimenelles, Catalunya’s
best kept secret.”
Qantas Airlines Magazine (Australia) January 2002

“Una masía para pintar …atmósfera
melancólica y serena…”
Parada y fonda – El Periódico 7-02-2010

“…el Castell de Gimenelles és un paradís
al Penedès freqüentat per moltes parelles.”
Hotel Rural
L’Hotel Castell de Gimenelles és un hotel rural
familiar situat al mas Castell de Gimenelles,
edificació construïda a principis del segle XVIII
a la falda de la serra de Gimenelles, des d’on
domina la plana del Baix Penedès fins al mar.

Què fem? La Vanguardia 7/13-02-2003

Hotel Castell
de Gimenelles
43713 L’Hostal
Sant Jaume dels Domenys
Baix Penedès
telèfon 977 678 193

“…ubicado en un enclave paradisíaco,
con una magnífica vista de los viñedos de
la zona e incluso del mar (…) Este hostal
ofrece una cuidada cocina…”
Vivir en Tarragona-La Vanguardia 27-04-2004

“…this romantic 18th-century country
house is a wonderful discovery…”
Living- The Guardian (United Kingdom) June 2009

info@gimenelles.com
www.gimenelles.com
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Les habitacions

Els salons

Els jardins i la piscina

L’Hotel té 4 habitacions estàndards, 2 Junior
Suites i 1 annex semi-apartament que consta
de 2 habitacions dobles.
La seva capacitat és de 14 a 21 persones.

Hi ha 2 salons, un a l’antic Celler (100m2) i l’altre
al primer pis (35m2). A l’antiga Sala de les Premses,
hi ha la sala de reunions.

Hi ha 3 jardins tancats: el del Baluard (400m2), a
l’entrada principal de la casa; el Pati Xic (200m2), a
l’antic corral i l’Era (200m2), on hi ha la piscina de
l’hotel i un estany amb plantes i fauna aquàtiques.

Els menjadors estan situats a les antigues cuines
de la casa.

El servei
de restauració
“L’ interior de la casa,
digne d’una revista de decoració…”
Què fem? La Vanguardia 5/11-10-2001

Servei de restaurant
per a petits àpats familiars i d’empresa.
Servei de Fisioteràpia i Benestar Corporal
Massatge aiurvèdic, tècniques de reequilibració
neuro-muscular, teràpies naturals amb oli d’oliva a
càrrec de fisioterapeuta col·legiat.
Botiga de productes de la comarca
Vins, caves, oli, vinagres i altres productes de la
nostra terra.
Punt d’informació enoturística i cultural

El restaurant de l’hotel ofereix una cuina de
mercat amb base tradicional, producte de
proximitat i del nostre hort ecològic.
Carta de Vins del Penedès amb 80 referències
de vins i caves de cellers petits i mitjans de la
nostra regió vinícola.
Hi ha servei de bar-cafeteria.

“…els menjars als hostes (…):
màxima simplicitat, el millor producte
i tocat de la millor manera, buscant els
gustos de l’ àvia…”
Revista Cuina, febrer 2010

“…is fast acquiring a reputation for its
food and dream-like tranquility.”
The Times (United Kingdom) 23-04-2002
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