
Gaudeix de les terrasses dels hotels de Barcelona i de
totes les activitats gratu’/tes programades a l’aire lliure.
Consulta tota la informaci6 a mesqhotels.cat
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Torna la Setmana de les Terrasses!
LA DESENA EDICIO COMPTAR.~ AMB LA PARTICIPACIO DE 56 HOTELS GAIREBI~ 1_50 ACTIVITATS A LA CIUTAT DE BARCELONA

Torna la Setmana de ]es Terrasses
de Barcelona i ho t~a celebrant la seva
desena edici6 amb tots els luxes. Dos
anys m6s tard de l’inici de la crisi sa-
nithria, el Gremi d’Hotels de Barce-
lona, en col-laboracid amb l’Ajunta-
ment de la ciutat, recupera aquest
esdeveniment amb la par ticipaci6 de
56 hotels de renom, que oferiran prop
de 150 activitats de diferents tem~ti-
ques, aixi com familiars, gastronbmi-
ques o culturals, entre d’altres, ober-
tes i gratuites per a tots els visitants.
AiM, doncs, al llarg de deu dies, del
10 a119 de juny, podreu gaudir d’una
tarda o d’un mati diferent en empla~a-
ments idil-lics al rooftop dels hotels.

Cultura per a tots els gustos
Si voleu descobrir un edifici em-
blematic des de l’interior, el Cotton
House Hotel ofereix una Visita
guiada per la Fundacid T~xtil Coto-
nera (10~19/5, 12 i 19H); mentre que al
Majestic Hotel & Spa Barcelona ad-
mirareu la capital catalana a l’aeti-
vitat Descobrint Barcelona des de La
Dolce Vitae (13/6, 18.30H), la seva ter-
rassa amb vistes a la Sagrada Fami-
lia, la Casa Batll6 o la Torre Agbar.

En l’~mbit de la cultura, el Claris
Hotel & Spa GL ha programat, sota el
nom de L’Antic Eg~pte a la Terraza del
Claris (14/6, 18H), una activitat per
descobrir els secrets m6s ben guar-
dats d’aquesta civilitzaci6, tot gau-
dint d’un taster de les especialitats
gastron6miques dels faraons. L’H10

Montcada Boutique Hotel us anima
a pujar a la terrassa i observar peces
d’art en l’activitat Pintors i guia tu-
rfstic des de les altures (16/6, 19H), 
l’hotel H10 Art Gallery, per la seva
banda, oferirh una Mostra de dansa
tradicional catalana (17/6, 20H).

Els m6s creatius podeu assistir a
L’Exposici6 d’art: "Meravelles ocultes
del Mimosa" (10-19/6, 14H), l’elegant
jardi del Mandarin Oriental, Barce-
lona; a l’Urban Sketching Workshop
(13/6, 18H), al Yurbban Trafalgar
Hotel; al taller Art & drinks by doel
Miffana & Bacardi (15/6, 19H), a l’Ho-
tel E1 Palace Barcelona, o b6 a la
Bornlmprovisacid Teatral (16/6, 19H),
al Ciutat de Barcelona.

Passi6 per la gastronomia
El que no us podeu perdre, per6, 6s el
Taller d’arrds i fideuada impartit pel
cap de cuina de l’hotel Vincci Mac
(14/6, 19 H), ni el Showcooking arab
el xef lu Cirici Bricall (15/6, 18H), 
l’Arya Stadium by Madanis.

Si teniu predilecci6 pel mdn de la be-
guda, al Royal Passeig de Grhcia s’ha
programat una Masterclass de cocte-
leria (14/6, 19H); a l’hotel The Barce-
lona EDITION, una Masterclass de
cbctels d’inspiracid asihtica a The Roof
(14/6, lz~H), i, a l’Alexandra Barcelona
Hotel, Curio Collection by Hilton, un
Tast de vins Luis Alegre (16/6, 1Z30H).

Mens sana in corpore sano
Pel que t:a a l’univers de l’esport, el

La terrassa
del Yurbban

Trafalgar Hotel
enamora aquells
amb inquietuds

artfstiques amb un
il.lustrador en viu.

La m6sica serb
una de les

protagonistes
d’aquestes

vetllades
hoteleres.
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ta m~gia
deixar~
meravellats els
participants en
la Setmana de
les Terrasses.

t’Hotel El Palace
Barcelona acull
el taller creatiu
’Art & drinks by

Joel Mifiana
& Bacardi’.

self-care i el benestar, no hi ha res
com les classes dirigides per cre-
mar calories i una mica de ioga per
calmar les energies. A l’hotel ME
Barcelona podreu fer Ioga ~t brunch
(11/6, 11.30H), per6 si no teniu dis-
ponibilitat aquell dia, tamb6 podreu
par ticipar en la Masterclass HIIT i
Ioga Flow by Balance Women’s Club
(18/6, 11H) del Barcelona Princess.

E1 Taller Beoil Bar Experience
(10/6, 18H) del Monument Hotel 
el Workshop de cosm6tica natural
(16/6, 1Z30H) al Kimpton Vividora
Hotel tamb6 prometen una estona
agradable i tranquil-la.

Mdsica i mds mdsica
Els hotels de la ciutat comtal tenen
un compromis arab la recuperaci6
de les vetllades musicals despr6s de
la pand6mia. En funci6 de l’hora que
us vingui de gust vibrar al so de bona
mflsica, podeu assistir a la M~sica en
directe by doan Tena (11/6, 20H), can-
tautor barceloni que interpretarS~ els
seus temes a l’Hotel Barcelona Con-
dal Mar Affiliated by Meli~; al Tardeo
Rumbero (12/6, 16.30H), del Gallery
Hotel, o a la Nit de Gbspel
del Catalonia Barcelona Plaza.

Tamb6 podreu recuperar hits mitics
al Concert tribut a Amy Winehouse
(10/6, 19H) del Renaissance Barce-
lona Hotel i al Concert d’homenatge a
ArethaFranklin (15/6, 20H) de I’HCC
Regente, escoltar les Tradicions del
Delta (16/6, 18.30H) a l’Ohla Eixample,

o b6 ampliar el vostre repertori amb el
Concert de Malacara Blues Band (19/G
1all) al Seventy Barcelona.

Un combinat d’activitats
I si els menuts volen acompa-
nyar-vos?, us preguntareu. Doncs
tamb6 hi ha programades mflltiples
activitats per als petits de la casa.
Entre moltes altres coses, podreu
divertir-vos arab la Mhgia deprop
arab dordi Nexus (10/6, 18 H), a l’hotel
Catalonia Ramblas, assistir al taller
Fern vaixells sostenibles! (19/6, llH) 
Catalonia Eixample 1864, o par ticipar
en elsdocs enfamflia (19/6, 11H) 
I’NH Collection Barcelona P6dium.

Pensat per als m6s atrevits, els ho-
tels han ideat una s6rie d’aetivitats
d’all6 m6s originals. Una Master-
class arab el perfumista dimmy Boyd
(15/6, 17H) a l’Almanac Barcelona,
una Exhibici6 de na taci6 sincronitzada
(16/6, 18.30120H) a l’Ohla Barcelona,
o un canvi de look a laRockabilly
Barber Shop (16/6, 19H) del Negresco
Princess s6n nom6s algunes sorpre-
ses que tenen preparades.

Podreu sentir parlar el DJ Carles U
Soul sobre la seva feina i an6cdotes di-
vertidissimes amb DEEJA Y, la histd-
ria i les histbries (15/6, 19H), on tamb6
realitzar& una classe d’introducci6 a
l’univers dels DJ al Majestic Hotel &
Spa Barcelona. I, finalment, lluireu
les vostres habilitats de pesca al taller
Rubber Duck Fishing (17/6, 19H) del
Yurbban Trafalgar Hotel.

Descobriu-ne tots els details
Tallers d’art i familiars, actuacions
musicals, espectacles de dansa i de
m&gia, masterclasses espor rives... Tot
aix6 i molt m6s en la Setmana de les
Terrasses dels Hotels de Barcelona,
una acci6 que es desenvolupa sota el
paraigua de M6sQHotels. Es tracta
de la guia d’oci dels Hotels de Barce-
lona, un projecte del Gremi d’Hotels
de Barcelona que va n6ixer l’any 2010
i que pret6n apropar el ciutad& i el
visitant a aquests establiments mit-
jan~ant la publicaci6 de les seves
propostes i activitats als seus espais
d’entreteniment.

Cal destacar que totes les activi-
tats s6n gratuites, per6 que algunes
s6n arab reserva pr6via. Podeu infor-
mar-vos al web sobre tota la progra-
maci6 actualitzada i els horaris. Qu6
espereu per rebre l’estiu i les cfilides
temperatures des de les terrasses dels
hotels de Barcelona?

M6s informaci6 i terrasses a:
¯ Mesqhotels.cat
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