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Tot un emblema  
al centre de Girona

H 
otels Ultonia, amb més 
de 50 anys d’experiència, 
és tot un referent hoteler 
a la ciutat de Girona. La 

situació, en ple centre de la ciutat, 
fa que els seus clients puguin 
visitar-la sense necessitat de 
vehicles. Està a pocs minuts dels 
llocs més emblemàtics de la ciutat, 
la Catedral, el Barri Vell, Call Jueu... 
A més, està proper a l ’Auditori-
Palau dels Congressos, el Recinte 
Firal, els Jutjats, Museus i a pocs 
minuts caminant de les estacions 
d’autobusos, trens i AVE.

Gràcies a les recents ampliacions, Hotels 
Ultonia ofereixen nous espais i serveis. 
Tres plantes de pàrking propi al soterrani 
de l ’edificació amb accés directe a la re-
cepció. Una sala específica per als seus 
clients ciclistes, on podran arreglar, nete-
jar i guardar les seves bicicletes.

Sales i salons equipades d’audiovisuals 
per esdeveniments, reunions, conferènci-
es i seminaris; adaptables i modulables per 
ajustar-se millor a les necessitats de cada 

www.hotelsultoniagirona.com

client. Amb capacitat de fins a més de 300 
persones, també s’ofereixen per a tot tipus 
d’àpats, banquets o celebracions empresa-
rials, familiars i grups.

La cafeteria “Room 118” ofereix servei d’es-
morzars i dinars equilibrats diàriament, so-
pars els caps de setmana i servei de cà-
tering per a grups reduïts. 

La seva terrassa d’estiu (de maig a octu-
bre), situada a la 5ª planta i que té el nom 
de “El Secret de Girona”, està oberta a par-
tir de les 21h. És un espai únic per veure la 
posta de sol, amb una de les millors vistes 
de la ciutat, a la Catedral i al Parc de la 
Devesa. Amb una extensa carta de cocte-
leria d’etiqueta i serveis de càterings per a 
celebracions.
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Dos nous premis Bacchus pels  
vins negres de Cellers d’en Guilla

E
nguany el Rec de Brau de 
l’anyada 2013 i el Bruel de 
l’Estany, també del 2013, han 
obtingut un Bacchus de plata 

en la seva categoria, el premi amb 
més prestigi a nivell espanyol. El jurat 
reconeix tot allò que s’espera en un vi 
negre de l’Empordà.

www.cellersdenguilla.com

Un cop més Cellers d’en Guilla, el celler de 
Rabòs d’Empordà, a 5 Kms. de Garriguella, 
continua fent història. Si l’any passat el seu 
Sol i Serena de Damigiana fou nomenat el 
millor vi dolç de Catalunya, enguany han es-
tat dos vins negres els que han convençut 
el jurat dels premis Bacchus. Marc Mallol, el 
cap del celler ens explica com són aquests 
vins. El Rec de Brau premiat és de l’anyada 
2013. Segons en Marc, “és un vi negre que 
es fa amb el cupatge de les dues varietats 
autòctones de l’Empordà, la Garnatxa negre i 
el Samsó. En aquest vi intentem que ressaltin 
més les característiques de la garnatxa”. Es 
tracta d’un vi de mitjana criança, que envelleix 
en bótes de roure americà durant 8 mesos. 
En boca “és un vi amb una entrada enèrgi-
ca i afruitada, de seguida se li intueixen no-
tes fumades que provenen de la criança, els 
tanins presents però madurs ens realcen la 
frescor d’aquest vi, i un cop ens l’empassem, 
ens queda un post gust de fruits vermells 
madurs que persisteix durant una bona es-
tona. És una bona opció per a introduir-se a 
els vins típicament empordanesos”, afegeix el 

responsable de les vinyes. Un vi que combi-
na amb carns a la brasa, però també peixos, 
arrossos i formatges.

Pel que fa a l ’altre vi guardonat amb el 
Bacchus, el Bruel de l ’Estany, també de 
l’anyada 2013, es tracta d’un negre fet amb 
les varietats autòctones Samsó i garnatxa 
negre, buscant sobretot enaltir el caràcter 
del Samsó de vinya vella. Aquest vi envelleix 
durant un any en bótes de roure francès. En 
boca el Bruel, ens diu en Marc, “és un clar 
exemple dels grans vins amb tipicitat em-
pordanesa, ja que té una entrada potent però 
elegant, és un vi especiat i amb notes bal-
sàmiques que et transporten als boscos de 
l’Empordà farcits de farigola i romaní. El pas 
per boca és cremós i amb tanins totalment 
polits i arrodonits, en tot moment tenim pre-
sent el toc de fruita negra madura que ens 
indica que la criança ha estat molt delicada 
intentant preservar la major part de aromes 
varietals possible. 

A la taula el Bruel de l’Estany lliga sobretot 
amb tipus de carns rostides, o amb salses 
potents, carn vermella a la brasa, però també 
és un vi per gaurdir-lo sol, té tanta complexi-
tat d’aromes i gustos que prendre’n una copa 
amb calma, tot veient com li evolucionen els 
aromes mentre es va oxigenant, és una ex-
periència molt gratificant.
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