A DELICIOUS HOTEL & RESTAURANT… ¿T’ANIMES A DESCUBRIR-HO?

Ubicat a Monroyo, o Mont-Roig de Tastavins, como es prefereixi, a 857 metres sobre el nivell del mar, al cor de la
comarca del Matarranya, Terol, un dels paratges més bells i desconeguts d'Espanya, a la zona fronterera amb
Castelló i Tarragona. El seu encant, discret i subtil, descansa en l'harmonia del paisatge natural, els boscos de
pins, els ametllers i les oliveres .

Consolación va obrir les seves portes l'any 2009. És un hotel singular que combina a la perfecció tradició,
modernitat, confort i natura.
Construït al costat d'una ermita del S.XVI, ofereix una tranquil·litat amable i divertida, inspirada en l'arquitectura de
Craig Ellwood, barreja del racionalisme germànic de Mies van der Rohe i el juvenil informalisme del sud de
Califòrnia.

L'hotel ha rebut nombrosos premis de disseny i arquitectura i està recomanat per importants guies de turisme
nacionals i internacionals. És el lloc ideal per a aquells a qui els apassiona la natura. Practicar senderisme, rutes
en bicicleta, barranquisme o Kaiak. Es el punt de partida per als amants de la Història Medieval, la Prehistòria, el
Camí de Santiago, l'Art ...

Visites un lloc i t'enamores d'ell. I voldries no deixar-lo mai... Un espai singular preparat per ser l'escenari dels
millors moments. T'animes a descobrir-ho?
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Carretera Nacional 232, km 96
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Matarraña, Teruel. España / Spain
tel. (+34) 978 85 67 55
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HABITACIONS
Consolación ofereix dotze habitacions. Dues d'elles ocupen el primer pis de l'antic habitatge de l'ermita, un edifici
d'origen Barroc. Les altres deu són "Kubes", es tracta de cubs individuals amb diferents orientacions, revestits de
fusta i col·locats sobre un penya-segat, als quals s'arriba per un jardí natural entapissat de romaní i farigola .
Tipus d'habitació:
 Kubes: (36 m2). D'arquitectura senzilla, gairebé minimalista. La banyera, excavada al terra de pissarra
negra, una paret que és una finestra a les vistes més espectaculars, en definitiva, un sostre a la naturalesa
per poder gaudir de les postes de Sol més inoblidables.
Els Kubes 9 i 10 estan units per una paret. Són perfectes per a grups o famílies encara que poden ser
completament independents. El Kube 10 és l'únic sense xemeneia.


Habitació Nòrdica: (53m2). De tons suaus i mobiliari danès, comprat a Berlín.Tres finestres amb
espectaculars vistes. Llums de Alvar Aalto. Sala amb llar de foc. Taula escriptori. Bany doble amb dutxa..



Habitació Barroca: (46m2). Una explosió de colors i textures ambientades al segle XIX. Sala amb llar de
foc. Armari d'estil Eduardí. Finestres amb vistes al pati. Taula escriptori. Bany doble amb dutxa.

Equipament d’habitacions:
 Llit de 180 cm x 200 cm
 Llençols de cotó egipci de 300 fils Rivolta Carmignani.
 Terrassa privada. (Kubes)
 Xemeneia penjant. (Kubes, excepte Kube 10)
 Butaques.
 Mini-bar. (refrescs i aigües incloses al PVP de l’habitació)
 Bañera amb vistes. (Kubes)
 Bany amb dutxa a banda, efecte pluja. (Kubes)
 Tovalloles i barnús de cotó de 450gr/m2.
 Banyera amb vistes (Kubes).
 Lavabo obert a una finestra amb vistes a la natura (Kubes).
 Productes de bany Apivita
 Sabons i sals d'herbes aromàtiques del Matarranya.
 20 "TV plasma.
 Altaveu ràdio i connexió i-Pod.
 Taula desplegable de treball.
 Llum de lectura.
 Wi-fi.
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RESTAURACIÓ
En un antic cobert separat del pati per tres imponents parets de vidre i amb un sostre de bigues de fusta del que
pengen llums, es troba situat el restaurant. Transformat en un menjador de pedra i acer, te capacitat per a 30
comensals.
Ens ofereix una carta basada en els productes del Matarranya, que combina el respecte pels sabors tradicionals
amb la cura estètica dels plats, que canvia segons les estacions de l'any.
La cuina és un espai obert a hostes i comensals, que ofereix una taula en la qual poder esmorzar en dies
especials i una nevera oberta als clients que arriben quan els cuiners estan descansant.

SALES
Sales de reunions amb capacitats des de 2 fins a 50 persones. Sigui quin sigui el tipus d'esdeveniment, el nostre
personal altament qualificat, tindrà cura de tots els detalls i treballarà conjuntament en cada pas de l'organització,
per garantir una experiència memorable a tots els assistents i l'èxit de la reunió o l'esdeveniment.
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L’ERMITA
L'ermita no és estrictament un espai de l'hotel, però marca amb la seva imponent silueta qualsevol racó del mateix.
I com no, recomanem a tots els nostres hostes destinar cinc minuts a la seva profunda observació. L'ermita actual
és una reconstrucció de l'ermita original del segle XIV realitzada en la primera meitat del segle XVIII, amb l'atri
datat de 1731.
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ALTRES SERVEIS
 Lobby-Bar
 Biblioteca
 Sala Playground
 El garatge
 Piscina i espais exteriors

QUÉ FER A CONSOLACIÓN
 Gastronomia: Cursos de cuina amb productes propis de la zona.
 Vi / Enologia: Tasts horitzontals de vi. Poden visitar els cellers Venta D’Aubert (25 km. aprox.), les més
prestigioses de la zona, així com algunes de la Terra Alta com les de Barbarà Forés a Gandesa (60 km.
Aprox.) O al Priorat com Clos de l'Obac (100 km. aprox.) amb les seves característiques terrasses. Tant
els tasts com les visites s'han de concertar amb antelació.
 Immersió en anglès i networking per a executius/ves
 Excursió amb pic-nic i barbacoa inclosa

UBICACIÓ – LLOCS D’INTERÈS
Des de Consolación es poden realitzar curts passejos per les nostres terrasses i camins o diferents rutes
turístiques.
















Ermita de Santa Bàrbara: En uns 45 minuts per trajecte,
El Parrissal: Ruta senzilla vàlida per a totes les edats
Senderisme: GR-8 353 km. 15 etapes
Anar en bicicleta: Ruta d'anada i tornada Consolación - Torre de les Arques
Barranquisme / escalada: El Masmut
Caiac: A l'embassament de Pena, a 30 km
Sefarad i l'empremta jueva. La ruta del Talmud
Mont-Roig de Tastavins
La Fresneda
Valderrobres
Morella 27 km
Alcanyís medieval 41km
Calaceite
Beceite
Alcañiz: Circuit GP Motorland
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COM ARRIBAR


Per l'AP7 / N 420 des de Barcelona, Tarragona o REUS
Sortida 34. Direcció Reus aeroport. Rotonda. T-11 direcció Tarragona / Reus / La Canonja.
Incorporar-se a T-11 fins a N-420 direcció Alcanyís, (passant per Falset, Gandesa i Calaceit (107 km.))
A uns 2 km passada la indicació de Valdealgorfa girar a l'esquerra en N-232, direcció Castelló
Seguir fins Km 96, Consolació.



Per la A68 / N 232 des de Saragossa
Passant per Alcanyís.
Seguir fins Km 96, Consolación.



Per l'AP7 / N 232 des de València o Castelló
Sortida 43 (Penyiscola / N-340 / Benicarló / Vinaròs). N-340 travessant Vinaròs.
Rotonda agafar sortida 6 enllaçant N-232.
Seguir fins Km 96, Consolación.



Aeroports més propers
Saragossa 176km. 2h 13 minuts
Reus 141 km. 2h
València 201 km. 2h 38 minuts
Barcelona 233 km. 2h 50 minuts
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