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LLISTA DE POSSIBILITATS D’ALLOTJAMENT 

Tingueu en compte que cada participant haurà de procurar-se allotjament per sí 
mateix. Per tal d’ajudar-vos en el procés, hem preparat aquest llistat d’hotels situats 
a la zona i que poden ajustar-se a un ampli ventall de pressupostos. Tots els hotels 
es troben a poques passes de l’indret de l’esdeveniment, però disposeu d’altres 
opcions a la ciutat. En aquest mapa podeu veure la seva situació. 
http://goo.gl/maps/gyJtp 

 

Si us plau, recordeu que a finals de juliol és temporada alta a Barcelona i fóra bo 
fer les reserves amb prou antelació. 

 

Els preus i característiques han estat facilitats pels propis hotels, per part nostra 
hem verificat la distància i els descomptes (quan ens ha estat possible). Mentre que 
els preus i condicions poden variar el descompte per a l’ESMUC, al “Melon 
District” hauríen de mantenir-se. A més, haureu d’afegir una tasa de turisme de 
€0,72 per persona i nit. Algunes opcions inclouen l’esmorzar i d’altres no, si us plau 
verifiqueu-ho amb cada hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ:  
• En alguns dels hotels que hi ha una "tarifa flexible" amb menys restriccions i 

una altra de tarifes que no permeten cancellacions però més barat (per exemple, 
el "Districte de meló").  

• Tota la informació que aquí va ser proporcionada pels propis hotels, confirmi 
vostè mateix si us plau. 
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Confortel Auditori 3*: Sicilia, 166-170 –  
 34 902 42 42 42 – 08013 Barcelona  
[5’ a peu de l'esdeveniment] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 

€       155,60 €       155,60 €       169,20  
Preus per habitació i nit 

http://www.confortelauditori.com 
BarcelonaGO :   34 93 231 75 52 
c/Lepanto, 143 – 08013 Barcelona 
 [Davant de l'esdeveniment] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 
€       100,00 €       120,00 €       130,00        € 140,00 

Preus per habitació i nit 
http://barcelonago.com/barcelonago-apartments 
Apsis Porta Marina 4*:  
c/Sancho de Ávila, 32-34  
 34 933 20 87 35  
[8’ a peu de l'esdeveniment] 

 
Preus per habitació i nit 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 
€          97,00 €          97,00 €       133,00  

http://www.hotel-portamarina.com 
Hotel Pere IV 4*:  
Pallars, 128-130 – 34 93 320 96 50   
[11’ a peu de l'esdeveniment] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 

€          87,00 €          92,05 €       132,05 €       172,05 
Preus per habitació i nit 

http://www.salleshotels.com 
Silken Diagonal Barcelona 4*:  
Avenida Diagonal, 205 –  34 93 489 53 00  
[15’ a peu de l'esdeveniment]  

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR.. 

€          81,82 €          92,05   
Preus per habitació i nit 

http://www.hoteles-silken.com/hotel-diagonal-barcelona/en 
MelonDistrict Marina  
c/Sancho de Ávila, 22 – 34 93 217 88 12 
08018 Barcelona 
[5’ a peu de l'esdeveniment] 

IND TWIN 
Estes són les tarifes especials ESMUC 

(Tenen 10% de descompte inclòs) 

€68.40flexible 
€59.40 

€72.90 flexible 
€63.90 

Deben contactar al 
booking@melondistrict.com a l'atenció de 
Sonia Martinez abans de fer la reserva en 
línia. Demani ESMUC 10% de descompte.  

http://www.melondistrict.com/en 
Hotel Teatre-Auditori 3* – 34 932 45 64 
85 - c/Ribes, 71 – 08018 Barcelona 
[Davant de l'esdeveniment] 

IND TWIN 
ESPECIAL 

Online 10% de descompte 

€  80,1 0 €  85.50 
Des de fa més de 3 nits - pel lloc 
web de l'hotel 

Inclou desdejuni 
http://www.hotelteatre-barcelona.com/en 
Twentytú Hostel: c/Pamplona, 114 – 116 
 34 93 238 71 85 
 [6’ a peu de l'esdeveniment] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR.. 

   €          32,50    € 20,00 
Les habitacions són compartides, els preus són per persona i nit 

http://www.twentytu.com 
OH Barcelona Bed & Breakfast  
 
[Presència de diversos llocs, els més 
propers són els que estan al barri Born i 
Gòtic] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 

 €          37,50 €          42,50 €          60,00 
En general los precios de esta franquicia de hostales o B&Bs se 
refieren a habitaciones compartidas. Los precios pueden variar 
(a partir de  €23 per persona i nit) depenent del lloc. 

http://www.oh-barcelona.com/en/s/?s_id=s_5104008d7878a 
 


