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“Busquem que l'hotel  
estigui sempre nou”

Hotel Blaumar Cadaqués, un estil molt mediterrani

L
a família Lladó-Ramon pro-
vé de tradició hotelera i és 
propietària de l’hotel Blaumar, 
de tres estrelles i inaugurat el 

1992. Com afirmen els seus membres, 
“es tracta d’un projecte familiar, molt 
personal. Sempre hem volgut que 
aquesta empremta es transmeti a tra-
vés de tots el racons de l’hotel i en el 
tracte amb els nostres clients”. La seva 
ubicació, a Cadaqués, un dels pobles 
més bonics de la Costa Brava i en el 
cor del Parc Natural de Cap de Creus, 
li aporta un valor afegit.

Família Lladó-Ramon, propietaris Hotel Blaumar Cadaqués 

El Blaumar és un hotel petit de 27 habitacions, 
el que diríem “bed & breakfast”, de construc-
ció molt mediterrània i ubicat a 5 minuts del 
centre, passejant vora el mar amb les millors 

vistes i a dos passes de les cales i el mar. El lloc 
és tranquil i hi predomina el blau i el blanc i els 
materials de qualitat i proximitat. El disseny de 
l’hotel és de Lanfranco Bombelli, pintor, ar-
quitecte i galerista italià afincat a Cadaqués i 
fundador de la Galeria Cadaqués .

“Tranquil·litat, benestar, serenor, descans i un 
tracte personal és el que trobarà el nostre 
client”, expliquen els seus propietaris. “Tenim 
la sort de tenir una clientela fixe, que any rere 
any torna. I això ens fa buscar sempre l’excel-
lència. A més, és un punt de partida per fer 
excursions cap el Cap de Creus, Portlligat, ca-
mins de ronda, sortides en btt i, com no, de les 
cales i platges”

Les instal·lacions

Per a la família Lladó-Ramon és molt impor-
tant donar constància de que no deixen que 
les instal·lacions quedin obsoletes. Sempre, 
en acabar la temporada, es fa alguna reforma. 
“Això suposa un esforç econòmic, però val la 
pena ja que fa que l’hotel sembli sempre esti-
gui nou”, expliquen. La d'enguany, per exem-
ple, ha afectat gairebé la meitat quasi la meitat 
de les habitacions amb millores en l'aïllament 
en aïllant acústic, decoració, il·luminació, ar-
maris, llits, etc.

La piscina és petita però acollidora, la  
terrassa és un petit redors envoltat de plantes 
autòctones on el client pot prendre’s una copa 
o esmorzar al bon temps.

En quant a les habitacions, cal mencionar 
que són càlides i confortables. Els llits, nous 
d’aquesta temporada, busquen garantir el mi-
llor descans dels clientes. Els banys són funci-
onals i agradables. “Podríem dir que l’estil que 
sempre hem buscat és el d'una elegància sen-
se pretensions, molt mediterrània”, expliquen 
els propietaris.

info@hotelblaumar.com 
tel: 972 159 020

Un castell de somni per a 
celebrar el teu casament

C O R T A L  G R A N

Cortal Gran és un Castell fortifi-
cat del S.XV, ubicat a Sant Pere 
Pescador (Girona), que es troba 
envoltat de camps de pomeres i a 
dos quilòmetres del mar.

Disposa d’un jardí de 16.000 metres 
quadrats amb diferents racons, que 
conviden a recuperar el contacte 
amb la natura i ofereix gran varietat 
d’espais plens de màgia per cele-
brar els diferents moments del ca-
sament. També compta amb un pla 
B en cas que el dia no acompanyi.

Podeu celebrar la cerimònia al pa-
ti d’armes, l’Hivernacle de Cortal 
Gran, els camps de pomeres, el jardí, el gran 
arc, etc.

Per al banquet podeu optar pel saló dels arcs 
amb llum natural, el gran porxo amb capacitat 
de fins a 300 persones o els jardins de Cortal 

Gran, que permetran celebrar el banquet sota 
la llum dels estels, gaudint de l’entorn natural.

La finca està totalment aïllada i envoltada de 
camps de pomeres que li aporten total pri-
vacitat i exclusivitat.

www.cortalgran.com
info@cortalgran.com - Tel. 679 45 82 83

En aquesta finca neix un nou espai, l’Hiverna-
cle de Cortal Gran. Un lloc ple de vida construït 
en ferro i vidre que permet l’entrada de llum 
natural i la connexió amb la naturalesa del lloc.

Us oferim degustar l’autèntica gastronomia 
mediterrània i de la plana de l’Empordà, amb 
productes de proximitat i de la major qualitat 
de la mà del conegut xef Jordi Jacas, del res-
taurant Molí de l’Escala.

Us convidem a dinar envoltats de flors i plan-
tes o sopar sota la llum de les estrelles.

A Cortal Gran confiem en la importància de 
l’atmosfera i la posada en escena, cuidant al 
màxim els detalls i la decoració de l’Hiver-
nacle amb la col·laboració de “Cañigueral 
Mesas con Esencia”.

Festival de sabors i 
sensacions a l’Hivernacle

“Actualment hi ha bones opcions de  
compra de vivendes a l’Empordà”

F I N Q U E S  F A R O

www.finquesfaro.com
Tel. 690 623 520 / 645 584 039

-Què recomana per aquesta 
comarca? Comprar o llogar? 
En aquest moment és bo i intel·ligent comprar 
donades les bones ofertes que existeixen al 
mercat, tot i que per conèixer la zona és una 
bona opció llogar i gaudir del descobriment 
abans de comprar.

-I en el cas de Peralada…per què 
tenir-hi o llogar-hi una residència?
Perquè tenim un municipi únic: En 1 km2 tenim 
un castell del segle XII, un casino, un magnific 
camp de golf amb un hotel de 5 estrelles i una 
urbanització de luxe situada en un entorn im-
millorable, entre d’altres. Un CAP que dóna un 
servei sanitari magnific a diferents pobles de 
l’entorn i escoles, llar d’infants… en definitiva, tot 
el necessari per tirar endavant una família.

-¿Quins són els valors diferencials 
de Finques Faro?
L’experiència de quasi 50 anys, combinada 
amb la joventut de l’equip. I tot i que no som 
perfectes, tenim la satisfacció de comptar 
amb el suport dels nostres clients, de pares 
a fills, que és tota una satisfacció i prova de 
la confiança fruit de la feina ben feta que 
durant els anys ens hem guanyat. Ens ocu-
pem de revisions de les cases per posar-les 
a punt, des de jardí, piscina, neteja, reformes 
i manteniment, preparar-les perquè estigui 
a punt quan els propietaris arribin... i molts 
serveis extres.

L ’Empordà és una de les 
zones més reconegudes 
de Catalunya: per la seva 
magnífica situació geo-

gràfica, que inclou mar i munta-
nya, per la bellesa del paisatge, la 

gastronomia, l’arquitectura i l ’encant dels pobles… No és d’extranyar que sigui una de 
les comarques amb més demanda immobiliària, una gestió que Finques Faro realitza 
a la perfecció: Fundada a l’any 1976 i ubicada a Peralada, la seva activitat principal és 
la venda i lloguer d’immobles i terrenys en aquesta preuada regió.

Ramon Faro,  
Director i fundador de Finques Faro, API-167
Maribel Aparicio,  
Gestora Immobiliària 

2500 m2 de jardí + casa 500 m2

1700 m2 de jardí + casa 350 m2


