DEU RAONS PER LES QUALS YURBBAN PASSAGE HOTEL & SPA
ÉS MÉS QUE UN HOTEL
Inaugurat al juliol de 2017, YURBBAN PASSAGE HOTEL & SPA obre a tan
sols uns metres del primer hotel Yurbban, YURBBAN TRAFALGAR HOTEL
inaugurat quatre anys abans.
YURBBAN PASSAGE HOTEL & SPA s'instal·la a Barcelona per a
revolucionar el concepte d'hotel clàssic de luxe i ho fa des de diferents
prismes.
Us donem deu raons per a conèixer més a fons la història que hi ha
darrere, la filosofia i l'ànima d'aquest projecte que ha transformat una zona
de Barcelona i l'ha convertit en epicentre homenatge a la cultura local, al
culte al detall i a la gastronomia.
Raó núm.1:
Renovació d'una zona de la Ciutat
L'aventura de conèixer la Ciutat Comtal comença en el mateix hotel i en els
seus voltants. L'edifici en el qual es troba és un tros d'història viva, que es
prolonga a través del Passatge dels Manufactures, un bell enclavament de
la ciutat. En ell se situa Yurbban Passage Hotel & Spa, que uneix els
carrers Ortigosa /Trafalgar amb Sant Pere Mes Alt.
Aquest passatge des de l'Edat mitjana fins al segle XIX havia acollit
diferents establiments tèxtils, com el del propi edifici de l'hotel, que en 1878
era un magatzem. El passatge ara ha canviat i s'ha convertit en un
encantador racó que aglutina art i gastronomia.
El must: Per a mostrar la seva història passada i present, Yurbban
Passage va encarregar a l'artista Antoni Yranzo la instal·lació d'una peça
única denominada Petjades.
Raó núm.2:
La seva filosofia «Live as a native»
Conèixer una ciutat és fàcil, viure-la com un autèntic local és una
experiència la qual pocs viatgers tenen la sort d'experimentar. Això és el
que diferencia la proposta de Yurbban Hotels: no es tracta de menjar,
dormir i visitar monuments, si no de viure la ciutat com un local.
El must: «Proposem una forma diferent de viatjar. Perquè intentem que els
hostes sentin i coneguin els veritables costums, llocs i experiències»,
explica Oriol Serra, CEO i soci de Smarts Rooms Company.
Raó núm.3:
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Benvinguts a la consergeria 2.0
Wi-Fi d'alta velocitat i ordinadors a la disposició dels clients, perquè puguin
consultar el que desitgin en qualsevol moment. També s’ofereix una
consergeria 24h al servei del client i el Yurbban Google map per estar
connectat en temps real a qualsevol punt de la ciutat.
El must: Consulta el nostre blog amb els millors tips de la ciutat, aquests
que no surten en les guies, per a planificar el teu viatge des del moment de
la reserva. Amb consells realment originals per a endinsar-te i descobrir
l'autèntica Barcelona.
Raó núm.4:
Disseny “de proximitat”
Ens hem acostumat al quilòmetre 0 en la gastronomia i des de Yurbban
Hotels hem volgut estendre aquest concepte a la decoració de Yurbban
Passage Hotel&Spa.
El must: La interiorista Raquel Sogorb ha apostat per un interiorisme
sobri amb materials nobles (roure, noguera, lli…) cent per cent naturals
que es poden apreciar en el conjunt de l'hotel i, especialment, a les seves
60 habitacions que estan dividides en les tipologies Estàndard, Terrace i
Premium.
Raó núm.5:
El primer spa vegà d'Espanya
Signature Organic Spa ofereix tractaments multisensorials que
aconsegueixen reconectar cos, ment i esperit, apostant pel concepte de
Slow Beauty. Obert tots els dies de la setmana.
El must: Tots els productes de bellesa que es fan servir són cent per cent
naturals, recol·lectats mitjançant comerç just i vegans.
Raó núm. 6:
Proposta gastronòmica Km 0 i saludable
Els clients del Yurbban Passage Hotel & Spa gaudiran cada dia d'un
autèntic esmorzar local. En el seu minibar trobaran productes locals de
qualitat que els ajudaran a descobrir la gastronomia de la zona sense
moure's de l'habitació.
El must: El restaurant d’Aprop ofereix una experiència gastronòmica
basada en productes locals i de proximitat. El xef Xavier Franco,
galardonat amb una estrella Michelin és qui assessora la proposta
culinària i signa l'oferta de d´Aprop. En el passatge de les Manufactures es
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troba el restaurant flexiterià Flax&Kale Passage, de fusió mediterrània i
asiàtica, saludable i gluten-free.
Raó núm.7:
Yurbban Humans
La remodelació del passatge de les Manufactures tenia un objectiu clar:
convertir-ho en un lloc en el qual es donessin cita art i gastronomia. L'hotel
segueix amb aquesta filosofia, mostrant obres de diferents artistes
provinents de la Galeria Senda, com Jaume Plensa o Yago Hortal.
El must: A la web de la cadena hotelera (www.yurbban.com) es poden
veure diverses produccions de la realitzadora Beatriz Janer, que exposa el
treball d'artistes com Diego Sampere, artista de disseny que treballa la
ceràmica; Antonio Yranzo, artista multidisciplinari i autor de la instal·lació
Petjades que s'exposa al Passatge de les Manufactures o Sonia Subirós,
que ha recuperat la tècnica del gravat a les habitacions.
Raó núm.8:
Sostenibilitat
Yurbban Passage Hotel & Spa compta amb la qualificació energèticament
eficient de classe A i fa una aposta per cuidar el medi ambient. Com a
exemple, un detall, els penjadors que es troben dins dels armaris són
tots biodegradables. El client també té l'opció de reutilitzar les tovalloles
de dutxa per a estalviar energia i aigua.
El must: Els hostes que ho desitgin podran recórrer la ciutat de la forma
més ecològica, amb una bicicleta. Els visitants podran reservar les Bicis
Finna Cycles o Longboards Campton per a endinsar-se a la ciutat.
Raó núm.9:
És original, de debò
I aquesta originalitat comença en el mateix lobby on trobem un fotomatón
i una taula de shuffleboard. Els clients poden així socialitzar de forma
desenfadada. A més, la terrasa ofereix unes vistes úniques de la ciutat de
Barcelona.
El must: La Local Store by Nouvum, un corner dins de l'hotel on comprar
objectes únics i singulars. En ell es troben productes de diferents
dissenyadors locals.
Raó núm. 10:
Compte amb un grup realment innovador darrere
Yurbban Passage Hotel & Spa pertany al grup empresarial Smart Rooms
Company, una iniciativa que, tal com explica el seu CEO i soci, Oriol
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Serra, té com a propòsit “unir els conceptes de turisme urbà i l'essència del
local”.
El must: Compta amb quatre marques. Yurbban Hotels en la qual es
troba el Yurbban Passage Hotel & Spa i el Yurbban Trafalgar. Uma Suites,
que ofereix apartaments per a viatgers inquiets. The Spot for students,
pensada perquè els estudiants visquin una experiència irrepetible. I Spotty
Hostels, una cadena de hostels per a viatgers que busquen viure una
autèntica experiència local.
Per a més informació:
Responsables de Premsa
press@yurbban.com
Cristina Ródenas (+34) 676 61 86 31
Helena Bosch (+34) 693 75 75 79
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