MODERNISME, DISENY I GASTRONOMIA, EN UNA UBICACIÓ PRIVILEGIADA

Hotel CRAM es troba situat al cor de l’Eixample de Barcelona, molt proper al Passeig de Gràcia, Rambla
Catalunya, Plaça Catalunya i les Rambles.
Envoltat de l’arquitectura més emblemàtica de la ciutat comtal, forma part d’aquell ric legat. La seva façana
d’estil modernista construïda al 1892 ofereix una aspecte senyorial i elegant, el seu interior, també distingit
però contrastadament modern, fan de l’Hotel CRAM un establiment hoteler únic a la nostra ciutat.
GCA arquitectes va realitzar el projecte d’Hotel CRAM a l’any 2004, sent un dels primers hotels de disseny
que es van obrir a Barcelona, i ara, ha realitzat el nou projecte d’adequació i canvi d’imatge de l’Hotel.
A la nova intervenció s’han neutralitzat els tons en una gama de colors pedra i blancs, que permeten una
nova lectura dels espais. Només s’ha mantingut el vermell com a color de contraposició a la neutralitat de la
resta. La neutralitat, el confort, la lluminositat i aconseguir uns ambients molt còmodes, han estat els objectius
de l’actuació, dotant d’una nova vida a l‘Hotel.
HABITACIONS
Pensades per oferir-li el millor confort, les habitacions destaquen per la seva estètica d’avantguarda, elegant i
càlida, el seu disseny de gran funcionalitat i el seu equipament tecnològic. Teixits de Gastón & Daniel que
donen volum i elegància a les cortines i coixins; llits de gran format de la marca Treca de París i coixins de la
casa Dunlopillo que li garanteixen el millor descans; dutxes Grohe de gran sensació gràcies als seus
ruixadors de 18 cm i alta pressió.
Tipus d’habitació:

Estàndard
Superior
Executive
Privilege
Suite

57
5
2
1
2

(46 amb balconada, 2 amb terrassa; 47 llit matrimonial i 10 twins)
(Amb balconada, 2 habilitades per a minusvàlids)
(Amb balconada)
(Amb balconada)
(Amb balconada)

Equipament habitacions:
• Televisor LED 40” en habitació.
• Canals internacionals i Canal Plus.
• Llits de 1,80 m de la casa Treca de París.
• Teixits de Gastón i Daniela.
• Il·luminació per escenes d’última generació.
• Línea d’ Internet sense fil d’alta velocitat gratuïta.
• Sistema de control d’accés a l’habitació amb targeta xip.
• Insonorització de gran qualitat (tant amb el carrer, com amb l’interior de l’hotel).
• Mini-bar.
• Caixa forta.
• Assecador de cabell.
• Barnús i sabatilles.
• Climatització independent de consum eficient.
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RESTAURACIÓ
El Restaurant L’Angle Barcelona, 1* Michelin, es trasllada a l’ Hotel Cram, i obrirà les seves portes el proper
mes de juny de 2013, amb la mateixa filosofia, amb la voluntat de fer gaudir als clients amb tots els seus
sentits. Si ABaC és la màxima expressió de la cuina de Jordi Cruz, l’Angle busca actualitzar la tradició amb
modernitat i productes de màxima qualitat, amb una oferta totalment diferenciada a la realitzada a les cuines
d’ABaC. Un servei proper, càlid i atent, amb uns objectius comuns. Transmetre amb claredat els missatges
amagats a les pròpies receptes i definir cada dia la nostra manera d’entendre la gastronomia, basada en la
memòria, la creativitat i el producte.
En Jordi Cruz va aconseguir una estrella Michelin en el seu restaurant L'Angle (abans a Sant Fruitós de
Bages, Barcelona) pocs mesos després de la seva obertura, i que ha mantingut a l’edició de la Guia 2013.
Anteriorment, ja s’havia convertit en el cuiner de l’estat espanyol més jove (24 anys) en aconseguir una estrella
de la prestigiosa Guia francesa en el restaurant L'Estany Clar (Cercs, Berga-Barcelona). Des de abril 2010, el
restaurant ABaC va iniciar un nou recorregut amb ell, que l’ha portat a assolir el reconeixement de 2* a la
prestigiosa Guia en les edicions de 2012 i 2013.
Actualment és jurat al programa “Master Chef” de TVE1 i ha estat guardonat com a Chef de l’Avenir per
l’Académie Internationale de la Gastronomie (Acadèmia Internacional de Gastronomia). Ha publicat també el
llibre ‘Cocina con Lógica’ i actualment, està elaborant el seu segon llibre gastronòmic, sense allunyar-se dels
fogons que és el que més el satisfà en el seu dia a dia.
El passat mes de juny 2012, va obrir Ten’s Tapes Restaurant al barri del Born de Barcelona, que ofereix tapes
i “platillos” que segueixen la filosofia d’ABaC.

SALES:
En el redisseny dels salons per a reunions i esdeveniments, amb capacitats des de 2 fins a 70 persones,
s’hi ha posat especial èmfasi a la potenciació de la llum a través de vidrieres incorporades, i a nivell dels
acabats, segueix el mateix concepte de la resta de l’Hotel, remarcant els jocs del fals sostre ja existent amb la
il·luminació indirecta.

SALES

m²

Coktail

Teatre

Banquet

Imperial

21

-

-

10

10

26,5

25

-

12

12

27

40

36

12

12

46,32

50

21

Ninfas

74

60

45

25

25

Gran Corona

100

90

70

60

-

Entreactos

70

70

-

-

-

Entreactos+Gran Corona

170

150

-

-

-

30

-

-

-

Siraz
Pirámides
Delies
Demi Tasse

Terraza
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Ànemos Terrace Bar, situada a la 7ª planta i amb vistes panoràmiques sobre Barcelona, ofereix servei
d’esmorzar bufet de 07.00 a 11.00 i es torna a obrir des de les 12.00 del migdia fins a les 12.00 de la nit, oferint
servei de begudes, aperitius, tapes i “cuina informal” de manera ininterrompuda durant tot el dia. La nova carta
ens ofereix petites “pinzellades” que reflecteixen l’estil creatiu del Xef Jordi Cruz.

ALTRES SERVEIS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAREVA Cocktail Bar
ÀNEMOS Bar (Piscina)
Bufet esmorzars a terrassa (coberta a l’ hivern)
Serveis de massatges a l’habitació
Room service
Piscina exterior amb solàrium
Línea d’ Internet sense fil d’alta velocitat
Servei de bugaderia
Personal multilingüe.
Sistemes contra incendis.
Pàrking.

LOCALITZACIÓ:
Ubicació:
A la zona de l‘Eixample
A 150 metres de Rambla Catalunya i a 200 de Passeig de Gràcia.
A 800 metres de Plaça Catalunya i Les Rambles.
Monuments i museus propers
Casa Amatller
Casa Batlló
Fundació Sunyol
Fundació Tapies
La Pedrera (Casa Milà)
Palau Robert
Liceu de Barcelona
Rambles
CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
MACBA
Catedral de Barcelona
Barri Gòtic
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