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HOTEL VILA DE CALDES 
 
Funcionalitat, línies modernes i un toc de sofisticació són algunes de les característiques que 
defineixen l’Hotel Vila de Caldes, situat en el centre històric de la vila Termal de Caldes de 
Montbui. La seva estètica actual en fa un dels trets diferenciadors respecte a la resta de 
balnearis, però amb la mateixa qualitat en serveis i tècniques que Grup Broquetas sempre ofereix 
als seus clients. 
 
Les habitacions, totes exteriors, disposen d’aire condicionat general i independent, bany  de 
marbre amb acabats de luxe, dos lavabos, telèfon supletori, llum d’infraroig i eixugacabells; 
televisió via satèl·lit amb comandament a distància, antena parabòlica, mini-bar, caixa forta, fil 
musical i despertador automàtic, així com una àmplia taula de treball amb connector independent 
pel seu ordinador personal i/o fax i Wi-fi (gratuït). 
 
 
 

 
Dins de l’Hotel Vila de Caldes hi trobem el Restaurant Violeta de Caldes amb capacitat per a 25 
comensals. En aquest acollidor restaurant podrà gaudir-hi d’un esmerat servei, així com d’una 
cuina mediterrània amb la creativitat i originalitat de la cuina de mercat. Els nostres plats 
conserven el sabor dels ingredients de la nostra terra, sàviament combinats i contrastats per 
sorprendre els paladars més exigents. 
 
 
I després d’una llarga jornada de treball, posem a la seva disposició la nostra galeria de banys. La 
millor manera de relaxar-se i deixar de banda l’estrès. 
 
 

 
 

HOTEL VILA DE CALDES: CENTRE DE CONVENCIONS,  SALUT I DESCANS 
 
 
 
 

DADES GENERALS DE L’HOTEL VILA DE CALDES****  
  
NOM:    HOTEL VILA DE CALDES 
CATEGORIA:   4 estrelles 
CAPACITAT:   60 Places 
ADREÇA:   Plaça de l’àngel, 5 - 08140 CALDES DE MONTBUI 
PROVÍNCIA:   Barcelona 
TELÈFON:   93.865.41.00 
FAX:    93.865.00.95 
WEB:    www.grupbroquetas.com 
MAIL:   recepcio.v@grupbroquetas.com  

 
 

SERVEIS EN L’HOTEL-BALNEARI: 
Restaurant Violeta de Caldes 
Centre lúdico-termal 
Jardí  
Sala de jocs i de televisió 
Fil musical general i independent 
Ample terrassa amb vistes i Piscina exterior amb solàrium 
Aire condicionat general i independent 
Pàrking privat 
Antena parabòlica  
Caixa forta central a la recepció 
Servei de mountain-bike 
Wi-fi (Internet sense cables) 
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EQUIPAMENT DE LES HABITACIONS: 
TV amb comandament a distància 
Telèfon automàtic 
Connexió especial per a fax o ordinador personal 
Caixa forta individual 
Mini-Bar 
Tots els banys amb dos lavabos i Llum d’infrarojos 
Assecador de cabell  
Telèfon en el bany 
Altaveu independent en el Bany 
Wi-fi gratuït 
 
ALTRES DADES D’INTERÈS  
  
L’Hotel Vila de Caldes, balneari avantguardista i de disseny, està situat en el centre històric 
de la Vila termal de Caldes de Montbui. Des de la seva fundació, l’edifici es va convertir en 
un important centre cultural on artistes com Manolo Hugué, Picasso, Miró o Mir s’hi reunien 
habitualment per a fer-hi tertúlies. Durant l’any olímpic es va reinaugurar després d’una 
reconstrucció total i es va convertir en el modern hotel que és actualment. No obstant, del 
edifici original se n’ha conservat la façana original dels pisos superiors, aconseguint 
conjugar-la amb el modern disseny interior, així com els detalls de pedra tallada de les 
façanes laterals. L’Hotel Vila de Caldes ha estat dissenyat como a centre d’empreses, 
convencions, banquets, salut i descans.        
  
HISTORIA:  Va ser complement reconstruït amb motiu de les Olimpíades de Barcelona, l’any 
1992. El Balneari fou fundat el 1680, data en que va adquirir les aigües termals minero medicinals 
que posseeix. Des d’aleshores sempre ha estat Balneari fins que el pas del temps el va deixar 
obsolet, pel que els nous propietaris varen procedir a la reconstrucció total, conservant el mateix 
estil que tenia.    
 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA  (Proximitats): Situat al Vallès Oriental, es troba a 28 Km. de la capital; 
12 Km. de Granollers;  15 Km. de Sabadell;  14 Km. del Circuit Automobilístic de Cataluña i a 30 
Km. de l’Aeroport de Barcelona. 

 
ACCESSOS I COMUNICACIONS: Al distar únicament 28 Km. de Barcelona les seves 
comunicacions són molt còmodes, tenint un fàcil accés als actuals cinturons de ronda que 
enllacen pràcticament tot l’entorn de la capital. Línia de autobusos directes, des de Barcelona, 
cada 30 min. Accés a les autopistes A-7 i A-17 distants cada una d’elles d’uns 7 Km. Aeroport 
Internacional del Prat, per l’autopista A-7 en 45 minuts. Estació de Ferrocarril a Barcelona (28 
Km.) Estació de Ferrocarril a Granollers a 12 Km. Estació de Ferrocarril a Mollet a 10 Km. 

  
LLOCS D’INTERÈS HISTÓRICO-ARTÍSTIC:  
Termes Romanes 
Font del Lleó 
Església parroquial de Santa María, del més pur barroc català (1710) 
La Santa Majestat 
Museu Romàntic Can Delger 
Museu d’Història, completament remodelat 
Ermita del Remei 
Sant Sebastià de Montmajor 
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EXCURSIONS: 
Font de les Escales 
Roure Gros 
Gorg d’en Pelags 
Torre Roja 
El Farell 
Sant Sebastià de Montmajor 
Sant Miquel del Fai 
Camp de Golf Sant Feliu de Codines  
 
FESTES POPULARS:  
Festa Major i Aplec del Remei (2ª diumenge d’octubre) 
Festa de Sant Antoni (diumenge següent al 17 de gener) 
Aplec de Sant Sebastià de Montmajor (1 de maig) 
Fira de Caldes (Segona Pasqua) 
 
ARTESANIA I PRODUCTES TÍPICS: 
Carquinyolis 
Anís de taronja 
Flors del Remei 
Embotits 
 


