Informació i reserves:
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Rambla Catalunya, 7-9 · E-08007 · Barcelona · Espanya
T +34 93 214 07 20
h10.metropolitan@h10hotels.com
www.hotelh10metropolitan.com

Situació
L'H10 Metropolitan està situat a la Rambla Catalunya, en ple centre neuràlgic de la ciutat, al costat de la Plaça Catalunya, el
Passeig de Gràcia i Les Rambles. Una situació privilegiada, propera als principals eixos comercials i de negocis de la ciutat,
ideal per als que busquen estar a prop de les millors botigues, restaurants i bars, a més d'importants punts turístics com la
cosmopolita zona del Born i el centre històric de la ciutat.
A 0 m del centre de la ciutat
50 m de l'estació de metro Catalunya (L1 i L3) i tren (Renfe i FGC)
200 m de l'estació de metro Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4)
250 m de la parada de l'Aerobús (aeroport T1 i T2)
600 m de la Casa Batlló de Gaudí
650 m de l'estació de tren Passeig de Gràcia (Renfe)
950 m de la Catedral
1 km de La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí
1,5 km de l'estació d'autobusos Barcelona Nord
2,5 km del Port Vell (marina)
2,5 km de la Sagrada Família
2,5 km de la Fira Barcelona - Montjuïc
3 km de l'estació de tren Barcelona Sants (AVE i Renfe)
3 km de la platja de la Barceloneta
5 km del port de Barcelona (creuers)
5 km de l'estadi Camp Nou – F.C. Barcelona
6 km de la Fira Barcelona – Gran Via
12 km de l'aeroport Barcelona El Prat
Coordenades: 41° 23‘ 15" N / 2° 10‘ 3" E

Descripció
Situat en ple centre de Barcelona, al costat de
la Plaça Catalunya, l'H10 Metropolitan és un
quatre estrelles superior amb un interiorisme
amb marcades reminiscències industrials i
fabrils. L'hotel disposa d'elegants habitacions,
el Restaurant The Kitchen per a esmorzars,
l'elegant Bar Edén i dues tranquil·les terrasses
amb plunge pool i zona d'hamaques, una
d'elles situada a la planta superior amb vistes
a Plaça Catalunya i al Tibidabo.

85 Habitacions
Wifi gratuït a tot l'hotel i Business Corner
Restaurant The Kitchen per a esmorzars
Bar Edén i espai polivalent The Library
Terrassa Edén amb plunge pool, zona d'hamaques i planta superior
amb llits balinesos
Terrassa TopOn a la 6a planta amb plunge pool i zona d'hamaques
2 sales de reunions
Servei de concierge i maleter
Aparcament (servei extern de pagament - accés a 50 m de l'hotel)

Habitacions
Les modernes i lluminoses habitacions de l'H10 Metropolitan estan equipades amb atencions d'alta gamma i serveis
exclusius per garantir una estança inoblidable:
TV LED 49” amb canals internacionals
Cafetera Nespresso
Cortesia d'una ampolla d'aigua per persona amb reposició diària
Minibar ($ segons consum)
Barnús i sabatilles
Caixa forta
Sistema de climatització
Planxa i taula de planxar
Paraigües
Bany complet amb dutxa efecte pluja, assecador de cabells professional, mirall d'augment, bàscula i amenities Rituals
Habitacions Basic: habitacions de menors dimensions amb llit Queen
Size (1,50 x 1,90 m) i vistes a l'elegant atri de l'hotel.

HABITACIÓ BASIC

Habitacions Dobles Classic: elegants habitacions de 18 m² amb llit
Queen Size (1,80 x 2 m) i vistes a l'elegant atri de l'hotel.

HABITACIÓ DOBLE CLASSIC

Habitacions Dobles Rambla: habitacions de 20 m² amb llit de matrimoni
King Size (2 x 2 m) o dos llits individuals (1 x 2 m). Disposen d'un balcó amb
vistes a la Plaça Catalunya. Possibilitat de reservar habitacions adaptades o
triples (tenen un sofà o una chaise-longue que poden muntar-se com a llit si
és necessari).

HABITACIÓ DOBLE RAMBLA

Habitacions Deluxe amb terrassa: habitacions de 20 m² amb llit de
matrimoni King Size (2 x 2 m) o dos llits individuals (1 x 2 m). Disposen d'una
agradable terrassa moblada de 5 m² amb vistes a un pati interior d'illa típic de
l'Eixample barceloní i a la piscina de l'hotel. Possibilitat de reservar
habitacions comunicades, ideals per a famílies.

HABITACIÓ DELUXE AMB TERRASSA

Habitacions Deluxe amb terrassa i jacuzzi: habitacions de 20 m² amb llit de
matrimoni King Size (2 x 2 m) o dos llits individuals (1 x 2 m) que inclouen
una espectacular terrassa privada de 22 m² amb jacuzzi i hamaques.
Ofereixen vistes a un pati interior d'illa típic de l'Eixample barceloní i a la
piscina de l'hotel. Possibilitat de reservar habitacions comunicades, ideals
per a famílies.

HABITACIÓ DELUXE AMB TERRASSA I JACUZZI

Habitacions Grand Deluxe amb terrassa i jacuzzi: àmplies habitacions de 27
m² amb zona de dormitori i una zona d'estar amb sofà-llit, a més d'una
magnífica terrassa privada de 18 m² amb jacuzzi i hamaques. Ofereixen vistes
a un pati interior d'illa típic de l'Eixample barceloní i a la piscina de l'hotel, a
més d'accés directe a la zona amb llits balinesos situada a la part superior de
la Terrassa Edén. A més de les comoditats comunes a tota la resta
d'habitacions, disposen també d'altaveu Marshall Bluetooth. Poden allotjar
fins a 3 persones i hi ha la possibilitat de reservar habitacions comunicades,
ideals per a famílies.

TERRASSA I JACUZZI DE L'HABITACIÓ GRAND DELUXE

Nota: la decoració, dimensions i vistes de les habitacions poden variar en funció de la unitat assignada.

Restaurants i bars
Restaurant The Kitchen: ofereix un exquisit buffet d'esmorzar elaborat amb
productes d'alta qualitat, a més d'una selecció de plats calents a la carta
elaborats en el moment. Possibilitat de celebrar esdeveniments privats.

RESTAURANT THE KITCHEN

Bar Edén: situat al lobby, és el lloc ideal per prendre una copa o un cafè a
qualsevol hora. Disposa d'una selecció de deliciosos plats lleugers com
amanides, sandvitxos i tapes, així com còctels.

BAR EDÉN

Terrassa Edén: una agradable terrassa situada al costat del lobby, amb servei
de bar. Incorpora un original jardí vertical, una plunge pool amb zona
d'hamaques, a més d'un ampli espai amb llits balinesos a una planta superior
amb vistes a un pati interior d'illa típic de l'Eixample barceloní.

TERRASSA EDÉN

L'H10 Metropolitan disposa de dues sales de reunions amb tot l'equipament necessari per celebrar
quasevol mena d'esdeveniment i amb una capacitat màxima de 80 persones. Un d'ells és The Library, un
espai polivalent amb llum natural i una decoració molt acollidora. A més, la Terrassa Edén és ideal per a
còctels o coffee-breaks. El Restaurant The Kitchen també ofereix la possibilitat de celebrar
esdeveniments privats.

CAPACITAT

Espais per a
esdeveniments

m2

Alçada

Còctel
Teatre
Escola
Imperial
Banquet
URBAN
125
3m
80
80
55
40
60
THE LIBRARY
117
3m
70
70
30
TERRASSA
280
100
EDÉN
RESTAURANT
132
2,80 m
80
70
THE KITCHEN
* Capacitat màxima (òptima) de persones recomanada per a aquestes sales i per tipus d'esdeveniment.

URBAN – MUNTATGE ESCOLA

THE LIBRARY – MUNTATGE CABARET
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RESTAURANT THE KITCHEN – MUNTATGE BANQUET

GDS
SABRE: PH 484437
APOLLO/GALILEO: PH E1398
WORLDSPAN: PH BCNME
AMADEUS: PH BCNH10
PEGS ADS: PH 79446
TRAVELWEB: PH 79446

Certificacions

Premis
TRIPADVISOR

BOOKING.COM
GOHOTELS
JET2 – CITY BREAKS
CONDÉ NAST TRAVELER
HOTELS.COM
GRAN HOTEL TURISMO

Certificat d'Excel·lència – 2019, 2018 i 2017
H10 HOTELS, reconeguda per TripAdvisor com una de les deu cadenes hoteleres "més
excel·lents del món" en la categoria de cadenes mitjanes – 2018
Booking Award – 2018
Premi al servei excel·lent – 2018
Quality Award – 2017
Best City Hotel in Spain – 2016
Excellent Guest Review Score – 2016
Millor Cadena Hotelera (X Edició dels Premis a la Iniciativa Hotelera) – 2014

