
 
 

 
 

Redescubrir Barcelona i les seves tradicions 
 

Llibres, música i gastronomia omplen  
La Terraza del Claris aquest Sant Jordi 

 
Del 23 al 24 d’abril el Claris Hotel & Spa proposa diferents plans  

per gaudir de la Diada 

 

  
 
Sant Jordi, patró de Catalunya, vesteix les seves ciutats amb lletres i flors. La cultura i l’amor, 
representats mitjançant el llibre i la rosa, es commemoren més que mai el dia 23 d’abril. La 
Terraza del Claris s’uneix a la celebració d’aquest dia i disposarà per primera vegada d’un espai 
de venda de llibres del Museu Egipci de Barcelona, qui Derby Hotels Collection és el principal 
mecenes. De 12h a 21h es podran comprar una amplia selecció de llibres d’egiptologia i 
civilitzacions antigues, tant per adults com per nens.  
 
La relació entre el grup hoteler i el Museu Egipci de Barcelona es remunta a l’any 1992, quan el 
fundà Jordi Clos, president de la companyia. El museu desenvolupa diferents activitats i 
programes específics al voltant d’una col·lecció d’art faraònic única a Espanya.   
 
La Terraza del Claris comptarà per l’ocasió amb un menú especial –tant al migdia com al sopar– 
en el que conviuen propostes com el suquet de rap o el filet de cérvol lacat juntament amb 
versions de grans clàssics de la seva carta, com el caneló de gambot.  
 
L’hotel oferirà pel migdia del 23 d’abril una actuació de música en directe –jazz i bossa nova– 
amb la cantant Yara Beilinson a la terrassa.  
 
Els dies 23 i 24 d’abril, el Claris Hotel & Spa rendeix homenatge a aquesta diada. “En els nostres 
hotels, compromesos amb la cultura i la gastronomia, oferim tant als hostes com als locals, 
experiències úniques entorn a la cuina i l’art”, explica Joaquim Clos, Director General de Derby 
Hotels Collection. 
 
I per complementar la jornada, el Claris Hotel & Spa proposa l’experiència Stay & Love per viure 
una escapada romàntica i gaudir de tot el que ofereix la ciutat en un hotel amb una situació 
privilegiada, just al costat del Passeig de Gràcia i Les Rambles. 
 
Menú Sant Jordi en adjunt: 65 euros/persona. Maridatge: 12 euros. 
Disponible migdia i nit del 23 i 24 d’abril.  
 
 



 
 

Stay & Love per 2 persones: 

 Allotjament en habitació doble. 

 Esmorzar per a dues persones servit a l’habitació. 

 Ampolla de xampany i maduixes banyades en xocolata.  
 
 PVP: des de 320 euros/nit. 

https://www.hotelclaris.com/es/experiences/paquete-stay-and-love-hotel-claris-barcelona 
 
 
Claris Hotel & Spa (5*GL Monument) 
Pau Claris 150, 08009 Barcelona. 
Tel. reserves: 93 487 62 62. 
 
La Terraza del Claris 
Restaurant obert tots els dies de 13h a 15:30h i de 20h a 22h. 
Servei Bar: de 11h a 01h i de divendres a dissabte de 11h a 02h. 
 
 

https://www.derbyhotels.com/ 
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Per més informació de premsa: 
DERBY HOTELS COLLECTION  
Helena Viñas 
hvinas@derbyhotels.com 
Tel. 933 66 88 00 
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