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HOTEL GASTRONOMIA RESERVES OFERTES ENTORN-ACTIVITATS ACTUALITAT CONTACTE

RESERVAR
Entrada
de Marzo
de 201816de Marzode 2018

Salida
de Marzo
de 201820de Marzo
de 2018 2 2

Adults Nens

La combinació de la tranquil·litat del Pirineu i l’encant de l’Empordà 

L’hotel Els Caçadors de Maçanet és el lloc ideal per passar uns dies de relax amb la vostra família o amics
recorrent els preciosos paratges naturals de la zona. Capbusseu-vos a la nostra piscina i contagieu-vos de la vida pausada dels pobles de muntanya.

LES HABITACIONS

Tota la comoditat en un entorn idíl·lic. Així són les nostres 20 confortables habitacions  totes exteriors i amb terrassa

HABITACIÓ INDIVIDUAL
Tota la comoditat en un entorn idíl·lic. Així són les 

nostres 20 confortables habitacions  totes exteriors i 
amb terrassa

ENTORN I ACTIVITATS

Estem situats a les rodalies de Maçanet de Cabrenys, en una zona de frondosa vegetació

TOTES LES 
HABITACIONS

TOTES LES 
OFERTES

OFERTES

Gaudeix de les nostres millors ofertes 

PACK +65 HABITACIÓ RÚSTICA

PACK ROMÀNTIC
Vine amb la teva parella i et regalarem una ampolla 

de cava amb la teva reserva

Email

ENVIAR

Nom complert (+34) 972 544 136

 info hotelelscassadors.com

Hotel Register: HG-001724

Hotel Gastronòmic

Gastronomia de proximitat

Hotel de relax

Missatge

        Accepto les condicions

d’ús

Hotel els Caçadors de Maçanet. Copyright 2015 | BLAU VERD HOTELS

Contacta’ns Contacte

Urb. Casa Nova, s/n

17720 Maçanet de Cabrenys - Girona

Direcció

Comparteix la teva experiencia amb nosaltres!

Segueix-nos

EL RESTAURANT

DESCOBREIX-LO

DESCOBREIX-LA

El restaurant de l’Hotel Els Caçadors, ofereix una oferta gastronòmica on 
destaquen els plats tradicionals de la cuina empordanesa amb tocs de 

cuina d’autor

 L’origen del nom encara no es ben aclarit, sembla 
provenir del temps en què homes i dones es banyaven 
per separat.

TOTES LES 
ACTIVITATS

Gorga de les Dones

LLEGEIX MÉS


