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H O T E L
BIENVINGUTS A L’HOTEL MORITO - Una finestra a la Mediterrània
Amb nosaltres podràs celebrar esdeveniments culturals, reunions de treball, presentacions, reu-
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nions d’amics…, tot això acompanyat amb servei de catering, menús tancats, servei de bar amb
begudes incloses, o com a suplement del teu menú tancat, ..., tu ho decideixes.
Ens ocupem d’organitzar cada detall perquè la celebració de l’esdeveniment d’empresa o personal
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SPA

(reunions, incentius, conferències i exhibicions) sigui un èxit.

• DELAGE

Situat al costat de la platja de Cala Millor, l’hotel Morito és un hotel d’experiències i sensacions

· LORIC

càlides on podràs gaudir de totes les instal·lacions i serveis necessaris perquè la teva estada sigui

· DELAHAYE

per a fer-te sentir bé.

5- Serveis interns

perfecta. L’hotel Morito és un lloc únic i singular on cada espai està dissenyat amb cura fins al detall
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L’hospitalitat és un dels nostres trets, abans de res busquem la teva comoditat i posem a la teva
disposició una àmplia varietat de serveis per a fer-te passar uns dies excepcionals.

MICE

Estem a Cala Millor, un oasi de relaxació envoltat de natura, es troba a l’est de Mallorca, sent una
de les zones més atractives del Llevant mallorquí per la seva extensa platja de sorra fina i aigües
de color turquesa. Triar Cala Millor com a destinació pel teu MICE és una oportunitat única per
descobrir racons amb un encant únic a més d’una àmplia oferta d’incentius com puguin ser: SPA,
Fitness, massatges, Golf, ciclisme i futbol, que podrem gestionar-te com a complement del teu
esdeveniment de treball.

A PA R TA M E N T O S

Cala Millor, Mallorca.

BENVINGUTS A CALA MILLOR, MALLORCA
Cala Millor, un oasi de relaxació envoltat de natura, es troba a l’est de Mallorca, sent una de les zones més atractives
del Llevant mallorquí per la seva extensa platja de sorra
fina i aigües de color turquesa.
Aeroport a 68,7 Km.
Port, Palma a 75,2 Km.
Palma ciutat a 70 Km.
Manacor a 19,2 km.
Inca a 55 km.

ADREÇA
Bonanza 20, Mallorca
07560 Cala Millor, Espanya
Telf. +34 971585624
mice@hotelmorito.es
reservas@hotelmorito.es
www.hotelmorito.es
facebook.com/HotelApartamentos.Morito/
twitter.com/MoritoHotel

Allotjament

Sales de reuinons

Les nostres cambres i apartaments:

El Morito presenta els seus espais per a organitzar reunions, incentius, conferències i exhibicions com a servei
vacacional d’aquest sector.
Compta amb tres sales per aconseguir diferents distribucions i capacitats:

ESTUDI

Amb una completa llista de serveis et faran sentir com a casa perquè descansis de meravella. Cadascun dels estudis té una cuina
americana ben equipada.

HABITACIÓ DOBLE ESTÀNDARD

Et faran submergir en una veritable experiència mediterrània.
Gaudeix del balcó amb vista a la mar o la piscina en una àmplia
habitació.

JUNIOR SUITE

Amb un sofà-llit i escriptori per si necessites treballar en moments
puntuals. Dissenyades amb molta cura ofereixen un look fresc i
relaxant.

SUITE

Disposen d’una habitació independent amb bany i un saló amb
sofà-llit i escriptori per si necessites treballar en moments puntuals. Dissenyades amb molta cura ofereixen un look fresc i relaxant.

APARTAMENT ESTÀNDARD

Un espaiós saló menjador amb cuina totalment equipada, un ampli dormitori, bany amb dutxa, balcó o terrassa amb magnífiques
vista lateral a la mar.

APARTAMENT VISTA MAR PRIVILEGE

Amb extraordinàries vistes a la mar. Contagia’t de la brisa de la
mar i gaudeix de meravelloses postes de sol. Un espaiós saló menjador amb cuina totalment equipada, saló amb sofà llit, un ampli
dormitori, bany amb dutxa.

INSTAL·LACIONS:
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LORIC

gimnàs,
fitness,

DELAHAYE

spa,
piscina exterior, terrassa
aparcament,

La sala Delage disposa d’una oficina a part amb fins
a tres llocs de treball.

menjador,

Característiques materials de les sales:

bugaderia

Projectors

recepció 24H

Punters làser

bar saló

Fotocopiadores

Solarium, chill out

Micròfons
Cavallets amb bloc de paper
Televisions de 50″
Telèfons
Internet

Aula

Imperial

Gràcies a uns acords de cooperació mútua, podem disposar molt a prop, uns 450m. de l’hotel,
l’auditori Sa Màniga, un espai que pot acomodar
fins a 500 persones. És un amfiteatre a on se
celebren esdeveniments com concerts o obres
teatrals, depenent de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Serveis
externs

Serveis
interns

CIRCUIT DE SPA
Al nostre SPA hi trobaràs les millors instal·lacions i serveis de
massatges que faran que el teu pas per elles marqui un abans i
un després en el teu estat físic a més de l’anímic. Posa un punt
i a part en l’estrès, a les rutines diàries i dedica una estona a cuidar-te

Al circuit del SPA podràs gaudir de les
següents instal·lacions:

+Zona d’aigües termals
+Llits d’hidromassatge

CAMP DE FÚTBOL
Gràcies a uns acords de cooperació mútua, podem disposar molt
a prop, uns 100m. del camp de futbol Ses Eres, seu del club de
futbol Cala MIllor.

RUTES DE CICLISME

+Hammam

Cycling tours Mallorca, el nostre partner de ciclisme, guia professional, pots contractar-lo amb nosaltres amb condicions molt
avantatjoses. 5 rutes ciclistes personalitzades.
L’hotel Morito ha obtingut la certificació de Silver Cycling Friendly.

+Dutxa escandinava

4 CAMPS DE GOLF

Tria entre un menú molt cuidat de serveis de massatge:

+Dutxa hidró/cromoteràpia

·Tradicional Thai Massage
·Cos i esquena
·Lesions esportives / Post entreno
·Massatge d’oli de coco
·Massatge al vapor d’herbes
·Bodi Scrub
·Reflexologia podal.

+Hamaques calentes.

Club de golf Son Servera, Canyamel golf, Pula golf i Capdepera
golf. Pots reservar els green fees amb nosaltres amb condicions
molt avantatjoses.

SERVEI DE COACH FITNESS
Tenim entrenadors personals especialitzats en fitness. Treballen
set dies a la setmana i amb flexibilitat d’horaris, pel que et pots fer
un programa a la mida.

THAI MASSAGE BY MOE

+Jacuzzi Sauna

HOTEL
Bonanza 20 · 07560 · Cala Millor · Mallorca
Tel: 971 585 624 · Fax: 971 813 640
mice@hotelmorito.es
www.hotelmorito.com

