
EL SEU ÈXIT 
COMENÇA 
AQUÍ



UN 
ESCENARI
PERFECTE
A primera línia de mar, amb extraordinàries
vistes a la Costa Brava i uns espais diàfans,
l’Hotel Silken San Jorge ofereix unes
instal·lacions modernes per acollir tota
classe d’esdeveniments.

El nostre equip d’experts l’ajudarà a 
planificar i organitzar qualsevol tipus 
de congrés, presentació o reunió. Amb 
entusiasme, professionalitat i dedicació farem 
del seu esdeveniment un èxit assegurat.
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Els nostres espais 
multi-funcionals 
estan equipats amb
l’última tecnologia
i amb connexió 
wifi-wireless. A 
més, compten amb 
llum natural i una 
visió diàfana, sense 
columnes.

Capacitat de les sales

Disposem de tres 
sales àmplies i 
versàtils. Dues de 
les quals tenen 
grans vistes sobre 
el mar.
L’hotel també 
ofereix suites 
amb capacitat fins 
a dotze persones. 



Detalls que marquen 
la diferència:
• Flexibilitat i adap-
tació a les seves 
necessitats.

• Reunió prèvia per 
repassar els detalls.

• Lloguer 
d’equipament 
tècnic i audiovisual.

• Entrada a la sala 
des de l’exterior.

• Servei de coffee 
break i àpats a la 
nostra terrassa 
davant del bar.



UNA BONA
RAó PER 
BRINDAR
La nostra cuina, creativa i basada en 
les especialitats de la zona, és el colofó 
perfecte per a qualsevol ocasió. Sigui estiu 
o hivern, disposem del menú perfecte per 
al seu esdeveniment.

Gaudeixi de la bona cuina de l’Empordà  
i d’unes vistes espectaculars al Winter & 
Summer Flavours Restaurant. Li sobraran 
raons per brindar.



Les terrasses i la piscina de l’hotel són el 
marc perfecte per a qualsevol esdeveniment. 

En total l’hotel ofereix un espai exterior 
rodejat de pins mediterranis i accés directe 
a les cales Bella Dona, Sant Jordi i Cap Roig, 
una de les imatges més emblemàtiques de 
la Costa Brava.

A més, el centre de Platja d’Aro està a només 
20 minuts a peu des de l’hotel.



UN 
DESCANS BEN
MERESCUT
Un bon massatge al nostre Spa, una 
sessió de gimnàs o un bany renovador a la 
piscina o a la platja... A l’Hotel Silken San 
Jorge tenim els serveis necessaris perquè 
es relaxi després d’una llarga reunió. 

Un oasi de tranquil·litat i benestar amb 
unes vistes per gaudir i envoltar-se de 
bones sensacions.



Informació i reserves:

Silken Park Hotel San Jorge
Carretera de Palamós, s/n 
17250 Calonge - Platja d’Aro, 
Girona - Espanya
+ 34 972 652 311
+ 34 972 652 576

www.parkhotelsanjorge.com
hotelsanjorge@hoteles-silken.com

Contacte: 
Departament d’events
sjeventos@hoteles-silken.com


