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APARTHOTELS

ANNEX III: SEGELLS ESPECIALS
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APARTHOTEL DE NEGOCIS I DE REUNIONS

Aparthotel especialitzat en serveis per a gent de negocis i en serveis de reunions:
9
1. 1 sala de reunions amb un mínim de 30 m

2

2. 1 sala de reunions suplementària i independent d'un mínim de 14 m2
3. Aire condicionat a totes les sales
El 20% de les habitacions han de tenir:
4. 1 taula escriptori per prendre notes i una cadira

9

5. 1 endoll per a telèfon prop de la taula
6. Connexió per a fax o ordinador prop de la taula
7. 1 telèfon amb línia externa directa
8. Caixes elèctriques d’endolls prop de la taula
9. Llum individual a la taula
Altres serveis:
10. Que acceptin un mínim de 3 tipus diferents de targeta de crèdit conegudes arreu del món

9

11. Disponibilitat de servei de fax 24 hores al dia a recepció
12. Servei de planxat (lliurament menys de 2 hores) de 8 h a les 22 h
13. Servei de bugaderia (lliurament d'un dia per l'altre)
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Tecnologia sempre disponible:
14. Retroprojector

9

15. Projector de diapositives
16. Pissarra
17. Televisió en color
18. Vídeo VHS
19. Equipaments de so (amplificadors, micro, etc.)
20. Impressora
21. Fotocopiadora
22. Connexió amb Internet
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APARTHOTEL DE CONGRESSOS

Aparthotel que ofereix serveis especialitzats en congressos dins de l’aparthotel, compleix els requisits d'un aparthotel de negocis i
de reunions, i disposa dels serveis següents:
9
1. 1 centre per a congressos amb una superfície mínima de 300 m

2

2. Sala principal de conferències amb capacitat de seients i visió per a 150 persones
3. Aire condicionat a totes les sales
Tecnologies sempre disponibles:
4. Càmera de vídeo professional

9

5. Equipament per a enregistraments
6. Reproducció de pel·lícules (canó de projecció)
7. Equipaments de traducció simultània (*)
Serveis de secretariat disponibles:
8. Secretariat

9

9. Ordinador personal
(*) El servei demanat en el punt 7 pot ser de propietat de l’aparthotel o pot tenir un contracte amb una empresa proveïdora.
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APARTHOTEL BENESTAR

Aparthotel amb serveis especialitzats:
9
1. Programes i tractaments de bellesa i de relaxació
2. Massatgista professional (mínim 6 hores/dia)
3. Centre amb esteticista diplomat
4. Instal·lació de fitness: sauna i/o bany turc i/o jacuzzi
5. Restaurant amb servei de dinar i sopar amb menú especial establert per un dietista diplomat
6. Àrees de lleure
7. Metge
Tots aquests serveis han de funcionar un mínim de 6 hores al dia.
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APARTHOTEL ESPORTIU

Aparthotel amb serveis especialitzats per a esportistes:
9
1. Oferir un mínim de 7 esports
2. S'han de poder practicar 5 esports dins l'aparthotel
3. Un monitor esportiu diplomat per a cada esport
4. Instal·lació de fitness: sauna i/o bany turc i/o jacuzzi
5. Sala de musculació amb un mínim de 5 aparells
6. Sala de relaxació
7. Vestuaris i dutxes públiques
8. Restaurant amb servei de dinar i sopar amb menú esportiu establert per un dietista diplomat
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APARTHOTEL GASTRONÒMIC
9
1. Aparthotel que disposa d’un restaurant reconegut com a gastronòmic almenys en una de les guies
gastronòmiques amb prestigi següents: Michelin, Gault & Millaut, Gourmetour, Campsa, BMW,
Repsol.
2. Aquest ha de tenir un mínim de 200 punts en l'apartat de restauració, del total de 239 punts definits
en els nivells de qualitat d’aquest Reglament.

APARTHOTEL A PEU DE PISTES

Aparthotel situat en una zona d’alta muntanya i a l’entorn d’una estació d’esquí (no més lluny de 500 m del peu de pistes, al límit de
l'estació on es pot arribar esquiant) i que ofereix:
9
1. Recinte guardaesquís amb calefacció i ventilació
2. Servei d'informació pistes
3. Sales de jocs, de lectura i de televisió
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APARTHOTEL TERMAL
Aparthotel que ofereix serveis especialitzats amb equipaments per a teràpies de salut i benestar mitjançant cures i/o tractaments
amb aigua termal:
9
1. Sala de fitness
2. Sauna o bany turc
3. Massatgista professional (mínim 6 hores/dia)
4. Centre amb esteticista diplomat
5. Jacuzzi o piscina
6. Restaurant amb menús dietètics establerts per personal especialitzat (dietista, metge)
7. Espai termal amb aigües naturals reconegudes oficialment com a mineromedicinals, per a cures
8. Metge
Tots aquests serveis han de funcionar un mínim de 6 hores al dia.
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