
reunions efectives

l'experiència dolce
El sabor de la Mediterrània.

Professionals de les reunions que fan tot 
el possible per a que els vostres participants 

descobreixin noves perspectives i surtin amb una 
nova mirada per assolir els vostres objectius.

Eines potents i innovadores per a una gestió 
més fluïda de la vostra reunió.

Una oferta culinària variada, pensada per 
delectar els vostres participants, fer que 

gaudeixin amb els sabors de la zona i donar-los 
aquell punt d’energia i concentració necessàries 

per optimitzar la seva participació.

Certificació de l’IACC, l’Associació Internacional 
de Centres de Conferències.

Guanyeu punts Go meet® amb el programa 
de fidelització Wyndham Rewards, el programa 

de fidelització més generós del món.

DOLCESITGES.COM

CAPACITAT
·  Centre de conferències de 2175 m2
·  40 sales de reunions adaptades a les vostres necessitats, algunes amb vista 

sobre la Mediterrània

HABITACIONS I SUITES
·  260 habitacions amb balcó o terrassa
·  3 suites amb balcó gran i vistes espectaculars

RESTAURANTS I BARS
·  Restaurant bufet Verema amb terrassa i vista sobre la Mediterrània
·  Restaurant Terrassa La Punta amb vista tranquil·la sobre el camp de golf  

i especialitzat en plats de la zona
·  Restaurant Esmarris, íntim, amb servei a la carta i el millor de la cuina 

mediterrània
·  ddb Deli Bar, on se serveixen aperitius tot el dia 
·  Bar del vestíbul Malvasia, obert tots els vespres de l’any
·  Alea Lounge Chill-out, còctels a l’estiu
·  Cala Morisca, bar de piscina a l’estiu

ACTIVITATS A L’ESTABLIMENT I ALS VOLTANTS
Ja sigui per descansar o per a una estada activa, Dolce Sitges us ofereix una 
gran varietat de serveis per a tothom.

·  Quatre piscines exteriors situades als jardins paisatgistes
·  Dolce Vital Spa, amb piscina coberta i solàrium, banyera d’hidromassatge, 

sauna i bany turc, a més de cabines de massatges i tractaments
·  Gimnàs 24 hores
·  Mapa i aigua per sortir a córrer disponibles a la recepció
·  Sopars temàtics i vesprades amb barbacoa
·  Al costat del camp de golf Terramar
·  Sitges i les seves platges, a més de tres ports on és possible practicar tota 

mena d’esports aquàtics
·  El centre històric de Sitges i els seus carrers empedrats, bars de tapes 

i restaurants mariners
·  Un munt d’activitats a cobert i a l’aire lliure de construcció d’equips, como 

classes de paella, castellers o olimpíades a la platja, per esmentar-ne algunes



EFICIENCIA I SIMPLICITAT NETWORKING ESPERIT D’EQUIP

Aquest paquet inclou tots els conceptes del Paquet Business  
i les següents avantatges:

paquet de reunió (8h):
· Copa de cava de benvinguda

· Activitat de teambuilding (2 H):

Taller creatiu per conèixer la tècnica de l’art Modernista d’Antoni Gaudí: 
el Trencadís.

paquet complert de reuniós (24h):
· Tots els conceptes anteriorment mencionats +

· Sopar de tres plats begudes incloses

· Nit en habitació de doble ús individual amb balcó

· Esmorzar bufet

· Accés gratuït a les piscines ‘aire lliure, Dolce Vital Spa i sala fitness

· Connexió WIFI d’alta velocitat gratuïta a la habitació

· Millora gratuïta de l’habitació a categoria superior per cada 35 habitacions

· Habitació de doble ús individual gratuïta per cada 35 habitacions

· Estància gratuïta d’una nit per visitar l’hotel per 2 persones 
(es deduirà de la factura principal)

Paquet de reunió (8h) tarifa a partir de 178€ **
Paquet complert de reunió: Preu habitació i esmorzar segons disponibilitat + 
Suplement de 244€ preu per persona i IVA inclòs (+ Impost Turístic de 2.48€ 
per persona i nit).

paquet de negocis paquet serenity paquet infinite

* Llibretes, paper, post its, clips, regles i caramels de menta 
** Depenent de la temporada

paquet de reunió (8h):
· Sala plenària amb audiovisuals integrants (pantalla, projector i 2 flip charts) 

i kit material d’oficina*

· Dinar bufet begudes incloses

· Nourishment Hub: coffee-break permanent amb servei de begudes il·limitat, 
tres reposicions de Snack entre dolç i salat, fruita fresca i sortit de gelats

· Connexió Wifi alta velocitat gratuïta, 50MB simètrics

· Accés al jardí durant les pauses per gaudir de la saludable brisa marina 
i recarregar piles

·  Oficina gratuïta per la organització durant tot l’esdeveniment

paquet complert de reunions (24h):
· Tots els conceptes anteriorment mencionats +

· Sopar de tres plats begudes incloses

· Nit en habitació de doble ús individual amb balcó

· Esmorzar bufet

· Accés gratuït a les piscines d’aire lliure, Dolce Vital Spa i sala fitness

· Connexió WIFI d’alta velocitat gratuïta a la habitació

· Millora gratuïta de l’habitació a categoria superior per cada 40 habitacions

· Habitació de doble ús individual gratuïta per cada 40 habitacions

· Estància gratuïta d’una nit per visitar l’hotel per 2 persones 
(es deduirà de la factura principal)

Paquet de reunió (8h) tarifa a partir de 96€ **
Paquet complert de reunió: 
Preu habitació i esmorzar segons disponibilitat + Suplement de 159€ preu per 
persona i IVA inclòs (+ Impost Turístic de 2.48€ per persona i nit).

Aquest paquet inclou tots els conceptes del Paquet Business 
i les següents avantatges:

paquet de reunió (8h):
· Còctel de benvinguda (30 min) el el jardí a l’estiu o al Bar Malvasia amb 

fantàstiques vistes en hivern

paquet complert de reuniós (24h):
· Tots els articles anteriorment mencionats +

· Sopar de tres plats begudes incloses

· Nit en habitació de doble ús individual amb balcó

· Esmorzar bufet

· Accés gratuït a les piscines d’aire lliure, Dolce Vital Spa i sala fitness

· Connexió WIFI d’alta velocitat gratuïta a la habitació

· Millora gratuïta de l’habitació a categoria superior per cada 35 habitacions

· Habitació de doble ús individual gratuïta per cada 40 habitacions

· Estància gratuïta d’una nit per visitar l’hotel per 2 persones 
(es deduirà de la factura principal)

Paquet de reunió (8h) tarifa a partir de 121€ **
Paquet complert de reunió: Preu habitació i esmorzar segons disponibilitat + 
Suplement de 184€ preu per persona i IVA inclòs (+ Impost Turístic de 2.48€ 
per persona i nit).



PAQUET 
BUSINESS

PAQUET 
SERENITY

PAQUET 
INFINITEavantatges excepcionals

PAQUET DE REUNIÓ DE DIA
Sala de reunions plenària amb llum natural

Un planificador de conferències dedicat al vostre esdeveniment des del principi fins al final

El nostre equip tècnic audiovisual a la vostra disposició

Equipament audiovisual: projector i pantalla

2 paperògrafs, aigua mineral

Equip de conferències: Llibretes, paper, post its, clips, regles i caramels de menta

Connexió Wi-Fi de banda ampla de 50 MB de pujada i baixada al centre de conferències

Pausa cafè permanent amb aperitius sans i equilibrats que ajuden a mantenir el cap clar

Conserge executiu al centre de conferències

Dinar de bufet amb especialitats internacionals i de la zona: barra d’amanides, 
bufet d’entrants, selecció de plats principals calents, safata de formatges i bufet de postres 
(inclou vi, refrescos, te i cafè)

Aparcament cobert i a l’aire lliure

Còctel de benvinguda amb aperitius de la zona (½ h)

Beguda de benvinguda amb cava

Activitat de construcció d’equips (vegeu la pàgina anterior)

PAQUET DE REUNIONS COMPLET

Allotjament en habitació doble superior d’ús individual

Esmorzar de bufet

Sopar de menú de tres plats al restaurant Verema (menjador no privat)

Accés gratuït a Dolce Vital Spa, al gimnàs i a les piscines exteriors

Connexió Wi-Fi gratuïta a tot l’hotel

Una habitació de cortesia Per cada 40 habitacions Per cada 40 habitacions Per cada 35 habitacions

Una millora de habitació Per cada 40 habitacions Per cada 35 habitacions Per cada 35 habitacions

Estada gratuïta de prova per a 2 persones d’1 nit (que es descomptarà a la factura principal)

Oficina d'organitzadors de cortesia


