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M
enjar i beure

ESPAI PUBLICITARI

Els hotels s’obren a la ciutat 
perquè turistes i barcelonins 

gaudeixin a la fresca de les seves 
espectaculars terrasses

Gran Hotel La Florida
Situada al costat de la magnífica piscina de l’hotel, la terrassa del 
Gran Hotel La Florida sedueix per les seves vistes inigualables de 
Barcelona, la seva atmosfera sofisticada i els seus deliciosos plats 
i còctels. Obre de 10 a 1 h de la matinada. 
Ctra. Vallvidrera al Tibidabo, 83-93 
T. 93 259 30 00 
www.hotellaflorida.com

El Terrat del Silken Diagonal Barcelona
Una terrassa privilegiada amb una vista panoràmica de 360º per 
recórrer Montjuïc, el Tibidabo, el port i la Diagonal de principi a fi. És 
un lloc ideal per esmorzar i també per prendre un dry martini o un 
gintònic. Consulteu la programació de les sessions Feel the Music.
Diagonal, 205 
T. 93 489 53 00
www.hoteldiagonalbarcelona.com 

B-Hotel
Espai únic a la zona, amb unes vistes immillorables i una piscina 
espectacular, ideal per gaudir de l’extensa oferta gastronòmica del 
recentment inaugurat B-bar. Hi trobareu una selecció de tapes, una 
exclusiva carta de vins i una àmplia selecció de còctels.
Gran Via de les Corts Catalanes, 391
T. 93 552 95 00
www.b-hotel.com

La Terrassa del Claris
Situada a pocs metres del passeig de Gràcia, la Terrassa del 
Claris és un espai perfecte per gaudir de les nits durant tot l’any: 
excel·lent gastronomia al restaurant, una gran oferta de còctels i 
combinats, música en directe i vistes espectaculars de la ciutat.
Pau Claris, 150
T. 93 487 62 62
www.hotelclaris.com

Hotels...
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Terrassa Bar 8 del Granados 83
Situada a l’ultima planta de l’hotel Granados 83, al costat de la 
piscina, i oberta tant a l’estiu com a l’hivern, la Terrassa Bar 8 és 
l’espai perfecte per prendre un còctel, fer un sopar lleuger o, fins i 
tot, organitzar festes i esdeveniments.
Enric Granados, 83
T. 93 492 96 70
www.derbyhotels.com

Hotel Jazz
Un oasi de tranquil·litat a la terrassa d’un dels hotels més cèntrics 
de la ciutat. Aquí es pot degustar una carta a base d’amanides, 
pizzes, snacks i tapes, tot acompanyat d’un còctel o un bon vi. A més, 
hi programen regularment concerts de blues i jazz en directe.
Pelai, 3
T.93 552 96 96
www.hoteljazz.com

Hotel Miramar Barcelona
Des de la terrassa de l’Hotel Miramar Barcelona podem gaudir d’una 
magnífica panoràmica de Barcelona i el mar. Obre de 10 a 1 h de 
la matinada i ofereix plats lleugers, tapes, amanides i deliciosos 
còctels en un ambient íntim i exclusiu, amenitzat amb música en viu.
Pl. Carlos Ibáñez, 3 
T. 93 281 16 00 
www.hotelmiramarbarcelona.com

H10 Catalunya Plaza
A la cèntrica Plaça de Catalunya, l’H10 Catalunya Plaza és un 
preciós Hotel Boutique totalment renovat el 2013. Disposa 
d’espais nous i elegants, com la Terrassa The Garden, on ofereixen 
exclusius còctels i aperitius en un ambient relaxat.
Plaça Catalunya, 7
T.93 317 71 71
www.hotelh10catalunyaplaza.com

...restaurants, terrasses,      còctels i molt més
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L’Illa de Rosselló 
Exclusivitat i calma en una de les zones gastronòmiques de moda de 
la ciutat. Un bon lloc per gaudir d’una fusió de sabors únics: des de la 
millor cuina mediterrània, basada en productes de temporada, fins a 
un gintònic acompanyat d’exquisits tastets. 
Rosselló, 191
T.93 238 87 62
www.illaderossello.com

La terrassa del Bagués 
L’hotel Bagués disposa d’una terrassa a la planta superior amb 
unes espectaculars vistes de la ciutat, des del Tibidabo fins al final 
de la Rambla. És un espai ideal per prendre una copa després de 
sopar al restaurant-bistrot El Regulador, al mateix hotel.
La Rambla, 105
T. 93 343 50 00
www.hotelbagues.com

Terrassa La Isabela
Deixeu-vos seduir per les tapes de luxe d’aquesta terrassa, fetes 
amb els millors productes de la Boqueria. Al capvespre, el Sunset 
Lounge us espera per oferir-vos els millors còctels. Una cita 
imprescindible a la nit de Barcelona.
La Rambla, 109
T. 93 552 95 52
www.terraza-laisabela.com

Bistro Triple Sec
El Paral·lel estrena punt de trobada: el Bistro Triple Sec, un local 
simpàtic ubicat als baixos de l’Hotel Silken Concordia, amb una 
terrassa d’allò més temptadora i una carta per a tots els públics. 
La mostra irrevocable de la revitalització del Poble-sec.
Paral·lel, 115
T. 93 329 33 33
www.silkenconcordia.com

...restaurants, terrasses,      còctels i molt més


