
 

 

OFERTA D’ALLOTJAMENT SIMPOSI INTERNACIONAL DE RESISTÈNCIA / 

ACCOMODATION OPTIONS

 

IMPORTANT: Per a beneficiar
de inscripció i de pagament de la mateixa al congrés al proveïdor de l’allotjament.

Les reserves  es realitzaran directament a través dels Càmpings /
contactes facilitats. 

 

IMPORTANT: In order to benefit 
payment in the congress must be shown to the provider of the accommodation.

 
The reservations  will be made 
facilitated contacts. 

 

CAMPING INTERNACIONAL DE CALONGE 

 
ALLOTJAMENTS CAMPING 
 
OFERTA 2 x 1 nits  en tots els allotjaments
all the accomodation. 
  
 
PARCEL·LES STANDART CAMPING
CAMPING:  
 
Preu ACSI 20€ nit inclou (2 pers + 
plot + dog) 
  
* La oferta de parcel·les també inclou a tots els p articipants al Campionat de Catalunya de Cros Curt
les curses corresponents al Cros de Calonge (GP Cat alà de Cros i altres curses de la matinal atlètica)

 

Per a més informació / For more information:

Ctra. Sant Feliu a Palamós KM 7,6
17251 - CALONGE 
T. 0034 972 651 233 - Fax. 0034 972 652 507
www.intercalonge.com 

OFERTA D’ALLOTJAMENT SIMPOSI INTERNACIONAL DE RESISTÈNCIA / 

ACCOMODATION OPTIONS INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ENDURANCE 

Per a beneficiar-se de les ofertes d’allotjament s’haurà de mostrar el comprovant 
de inscripció i de pagament de la mateixa al congrés al proveïdor de l’allotjament.

directament a través dels Càmpings /  Hotels  del llistat en els 

: In order to benefit from the accommodation options, the proof of registration and 
must be shown to the provider of the accommodation.

will be made directly through the Camping / Hotels  of the list in the 

CAMPING INTERNACIONAL DE CALONGE  

 / ACCOMODATION CÀMPING:   

en tots els allotjaments / OFFER 2x1 nights  in 

STANDART CAMPING / PLOT STANDARD 

€ nit inclou (2 pers + parcel·la + gos) / Price ACSI 20€ night included (2 people + 

* La oferta de parcel·les també inclou a tots els p articipants al Campionat de Catalunya de Cros Curt
les curses corresponents al Cros de Calonge (GP Cat alà de Cros i altres curses de la matinal atlètica)

Per a més informació / For more information:  

Ctra. Sant Feliu a Palamós KM 7,6 

Fax. 0034 972 652 507 

OFERTA D’ALLOTJAMENT SIMPOSI INTERNACIONAL DE RESISTÈNCIA / 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ENDURANCE  

de mostrar el comprovant 
de inscripció i de pagament de la mateixa al congrés al proveïdor de l’allotjament. 

del llistat en els 

, the proof of registration and 
must be shown to the provider of the accommodation. 

of the list in the 

€ night included (2 people + 

* La oferta de parcel·les també inclou a tots els p articipants al Campionat de Catalunya de Cros Curt  o a totes 
les curses corresponents al Cros de Calonge (GP Cat alà de Cros i altres curses de la matinal atlètica) . 

 

 
 

 



 

 

HOTEL REIMAR ROOMS AND RESIDENCES

 
OFERTA del 20% la nit de dissabte 21 de 
desembre (habitacions amb vista al mar)
1: 20% discount for the night of Saturday 21 
December (rooms with seaview)
 
OFERTA del 30% per a una estada de dos nits 
de divendres a diumenge (habitacions amb vista al mar)
stay from Friday till Sunday (rooms with seaview)
 
OFERTA del 15% per a una estada de dos nits de divend
construits residences amb vista al mar 
for 2-night stay from Friday till Sunday in our recently built residences with seaview (apartments 
with kitchen). 
 
  
Per reservar, aneu al nostre web
offer, please access our site and book with promo code DESEMBRE
  
Altres avantatges: 50% descompte per contractar el parking amb servei de càrrega de vehicles 
elèctrics. Diumenge: late chec
parking service including fast charging for electric vehicles. Late check out on Sunday (under 
availability)  
 
  
  
Per a més informació / For more information:

Passeig Torre Valentina s/n 
17252 Sant Antoni de Calonge
Tel. 972652211 
www.hotelreimar.com 
 
 
  

HOTEL REIMAR ROOMS AND RESIDENCES  

OFERTA del 20% la nit de dissabte 21 de 
(habitacions amb vista al mar) / OFFER 

1: 20% discount for the night of Saturday 21 
with seaview). 

OFERTA del 30% per a una estada de dos nits 
(habitacions amb vista al mar) / OFFER 2: 30% discount for 2

stay from Friday till Sunday (rooms with seaview). 

OFERTA del 15% per a una estada de dos nits de divendres a diumenge als recentment 
construits residences amb vista al mar (apartaments amb cuina) / OFFER 3: 15% discount 

night stay from Friday till Sunday in our recently built residences with seaview (apartments 

web i poseu el codi promocional DESEMBRE / 
offer, please access our site and book with promo code DESEMBRE 

Altres avantatges: 50% descompte per contractar el parking amb servei de càrrega de vehicles 
elèctrics. Diumenge: late check out sota disponibilitat. / Other advantatges: 50% discount in 
parking service including fast charging for electric vehicles. Late check out on Sunday (under 

Per a més informació / For more information:  

2 Sant Antoni de Calonge 

OFFER 2: 30% discount for 2-night 

res a diumenge als recentment 
OFFER 3: 15% discount 

night stay from Friday till Sunday in our recently built residences with seaview (apartments 

/ For booking this 

Altres avantatges: 50% descompte per contractar el parking amb servei de càrrega de vehicles 
Other advantatges: 50% discount in 

parking service including fast charging for electric vehicles. Late check out on Sunday (under 

 



 

NM SUITE 

ALLOTJAMENTS HOTEL / ACCOMODATION HOTEL
 
Oferta del 50% de descompte
Desembre  en tots els allotjaments
Friday 20th of December  night in all the accomodation. 
 
Oferta del 15% de descompte la nit del Dissabte 21 de 
Desembre  en tots els allotjaments
Saturday 21st of December  
 
Inscripció Web / Web registration
SYMPOSIUM / Enter discount code SYMPOSIUM
 

Per a més informació / For more information:

Avinguda Onze de setembre, 70 
17250 Platja d'Aro (GPS: Lat. 41º48'36'' N 
T. 972 825 770 
www.nm-suites.com 
 
 

 
 
HOTEL BULEVARD  

 
Preu / Price.: preu per persona/nit en habitació doble 25,00 
room 25,00€. 
 
Suplement Hab. Individual / Individual Room:
 
*En el moment de fer la res erva, es
30% of the price accomodation.  

Taxa turística +0,50 € persona nit (+16 anys) / Turistic tax +0,50€ pers on / night (+16 years old).

Per a més informació / For more information:

Av. de s'Agaró, 14 –  
17250 Platja d'Aro - Costa Brava 
T. +34 972 81 78 75 F. +34 972 82 60 43
info@hotelbulevard.com 
www.hotelbulevard.com 

 

HOTEL / ACCOMODATION HOTEL:   

escompte  la nit del Divendres 20 de 
en tots els allotjaments / Offer of 50% of discount on 

night in all the accomodation.  

15% de descompte la nit del Dissabte 21 de 
en tots els allotjaments /Offer of 15% of discount on 

 night in all the accomodation. 

Inscripció Web / Web registration : Introduïr codi descompte 
SYMPOSIUM / Enter discount code SYMPOSIUM 

Per a més informació / For more information:  

Avinguda Onze de setembre, 70 –  
17250 Platja d'Aro (GPS: Lat. 41º48'36'' N - Long. 3º3'52,5''E) 

 

Habitacions Individuals, dobles i múltiples 
Individual Room / double and m
 
Servei d’habitació + esmorzar inclòs / 
Service of room + breakfast included

.: preu per persona/nit en habitació doble 25,00 € / price by person/night in double 

/ Individual Room: +12,00 €  persona/nit - person/night

erva, es  cobra el 30% del total / At the moment of the reser vation, the hotel charge a 

€ persona nit (+16 anys) / Turistic tax +0,50€ pers on / night (+16 years old).

Per a més informació / For more information:  

Costa Brava - Girona  
T. +34 972 81 78 75 F. +34 972 82 60 43 

 

 

Habitacions Individuals, dobles i múltiples / 
/ double and multiples. 

Servei d’habitació + esmorzar inclòs / 
breakfast included. 

/ price by person/night in double 

person/night. 

cobra el 30% del total / At the moment of the reser vation, the hotel charge a 

€ persona nit (+16 anys) / Turistic tax +0,50€ pers on / night (+16 years old).  



 

 

HOTEL & SPA LA TERRASSA

ALLOTJAMENTS HOTEL / ACCOMODATION 
HOTEL:   
  

Oferta del 10% de descompte la nit del Divendres 
20 i del Dissabte 21 de Desembre 
Friday 20th and Saturday 21th of December nights
  
  
Inscripció Web / Web registration
73RR4554 / Enter discount code 73RR4554
  
  
Per a més informació / For more information:

Av. Castell d’Aro, 2 
17250 Platja d’Aro 
Tel. +34  972 81 81 00 
Info@hotellaterrassa.com 
 

TERRASSA  

ALLOTJAMENTS HOTEL / ACCOMODATION 

Oferta del 10% de descompte la nit del Divendres 
20 i del Dissabte 21 de Desembre en tots els allotjaments / Offer of 10% of discount on 
Friday 20th and Saturday 21th of December nights  in all the accomodation. 

Inscripció Web / Web registration : www.hotellaterrassa.com i Introduïr codi descompte 
73RR4554 / Enter discount code 73RR4554 

Per a més informació / For more information:  

of 10% of discount on 
accomodation.   

Introduïr codi descompte 

 
 



 

 

HOTEL MAS TAPIOLES   

ALLOTJAMENTS HOTEL / ACCOMODATION 
HOTEL:   
  

Oferta del 12 % de descompte 
/ Offer of 12% of discount in all the 
 

 

Copa de benvinguda
Acc

  
  
 
Inscripció Web / Web registration
descompte SMER12 / Enter discount code
  
  
Per a més informació / For more information:

Ctra. C65 Km.7, vecindario de Solius, s/n
17246 Santa Cristina d'Aro (Girona)
T: +34 972 837 017�  
E: hotelmt@salleshotels.com  
Coordenadas: 
Long: O 2.964178 - Lat: N 41.819879 
 
 
 

 

ALLOTJAMENTS HOTEL / ACCOMODATION 

% de descompte en tots els allotjaments 
in all the accomodation 

 
 

Copa de benvinguda  
Accés al SPA il·limitat 

Inscripció Web / Web registration : https://www.hotelmastapiolas.com i Introduïr codi 
/ Enter discount code SMER12 

Per a més informació / For more information:  

Ctra. C65 Km.7, vecindario de Solius, s/n 
17246 Santa Cristina d'Aro (Girona) 

Lat: N 41.819879  

Introduïr codi 

 


