LASA LA P LAZA
HOT E LA
Itsasoari eta bere badia ikusgarriari begira bizi den hiri baten
glamourrak eta dotoreziak bat egiten dute, Lasala Plazan,
bertako artearekin eta historiarekin, egonaldia benetako
esperientzia bihurtzea helburu.

www.lasalaplazahotel.com
info@lasalaplazahotel.com
T. +34 943 547 000

18+

Helduak soilik

ERAIKINA
1917ko eraikin eraberrituak garai horretako fatxaden arkitektura-estiloa atxiki
du, eta denboran atzerako bidaiaz gozatzeko aukera emango digu horrek.
Estilo frantses klasiko berrituaz egina, eraikinak ez du galdu hiriko giro
dotore hura, errege-erreginen eta goi-gizarteko bidaiarien artean modako
helmugetako bat izan baitzen hiria XIX. mendearen amaieran.
Leku pribilegiatu batean dago: arrantza-portuak, badiak eta alde zaharrak bat
egiten duten gunean, hain zuzen, hotelari izena ematen dion plaza txiki eta
lasai batean.
Plaza horretan dago brontzezko lehoia, zeina hiriko iturri publiko garrantzitsuena
eta bertako ikurra izan zen.

KULTURA ETA ARTEA
Artea eta kultura itsasoaren, arrantza-portuaren eta betiko jendea eta Donostiaren historia nahasten diren kaleen
inguruan. Bidaiariak art hotel kontzeptu berritzaileaz gozatu ahal izango du Lasala Plazan. Eraikinaren sei solairuetan
islatzen da kontzeptu hori, solairuok ezohiko erakusketa-areto ibiltari bihurtuta, haietan argazkiak, fototipiak,
grabatuak eta bestelako artelanak baitaude erakusgai, inguruan dauden museo adierazgarrienen eta bereziki
itsasoari eskainitakoen hedapen modura: Aquariuma, Oiasso Erromatar Museoa, Ontzi Museoa, San Telmo Museoa
eta Hiriko Museoa.

58 GELA
Hoteleko gela bakoitza apaintzeko orduan, euskal kultura eta Frantziako
estilo klasikoa izan dira inspirazio-iturri. Horien artean, esperientzia
paregabea bizitzeko zenbait aukera aurkituko ditu bidaiariak: Kontxako
badiaren eta arrantza-portuaren ikuspegi pribilegiatuak dituzten geletatik
egonaldi laburretarako aproposak diren neurri txikiagoko gela bero eta
erosoetara. Deluxe egonaldia nahi izanez gero, berriz, gela argitsuak
daude hoteleko goiko solairuan, hiriaren ikuspegi paregabea dutenak.
Gela guztiek azken belaunaldiko teknologia eta kalitate handiko materialak
eta akaberak dituzte.
Gurean ostatu hartzen dutenen behar eta gustuetara egokitutako gela
zoragarriak, etxean bezala senti daitezen.
2 gelatan garabi bat, arnesak eta sistema domotikoa daude, dibertsitate
funtzionala duten pertsonek erabateko autonomia izan dezaten.

PETITE SEA VIEW
Hoteleko goiko solairuetan dauden altxor txikiak, neurri txikikoak
eta Kontxaren alboko ikuspegiarekin; hoteleko zerbitzu guztiak
dituzte.
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PORT VIEW
Itsasora ematen duten gela guztietatik arrantzale-kutsurik
handien dutenak. Lehenengo solairuan daude.
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SEA VIEW
Kontxari eta portuari begira, handiak eta argitsuak.
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PREMIUM SEA VIEW
Gure Sea View ikonikoa, hoteleko goiko solairuan. Handia eta
argi askokoa.
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PETITE
Txikiak, lasaiak eta bikainak egonaldi azkarrak egingo
dituztenentzat, hoteleko zerbitzu guztiak dituzte.
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HISTORICAL
Lasala plazara eta hiriko alde zaharrera begira daude, eta lasaiak,
zabalak eta argiak dira.
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PREMIUM HISTORICAL
Zabalak, erosoak dira, eta Alde Zaharraren eta Donostiaren
ikuspegi zoragarriak dituzte.
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CORNER HISTORICAL
Lasala plazara begira daude, eta bereizitako bi eremu dituzte:
egongela eta logela. Luxua, espazioa eta erosotasuna.
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SUITE LA CONCHA
Erosotasuna eta luxua uztartzen duten suiteak dira. Azken
solairuan daude, eta Kontxaren ikuspegi zoragarriak dituzte.
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ZERBITZUAK
1. LA JARANA TABERNA
Ander Gonzalez sukaldari ezagunaren ardurapean,
Donostia

jatorrenaren

berezko

esperientzia

gastronomikoa. La Jarana Tabernak portuko auzo
zaharraren izena berreskuratu du, eta itsasoari begira
eta itsasorantz bizi den hotelean txertatu du haren
oroitzapena.

Sukaldaritza

klasikoaren

oinarri

eta

sustraietarako bidaia, sasoiko eta bertako produktuak
aintzat hartuta.
Ordutegia:
Taberna:
· Igandetik ostegunera: 12:00 - 16:00 / 19:00 - 23:00
· Ostiral eta larunbata: 12:00 - 16:00 / 19:00 - 00:00
Jatetxea:
· Igandetik asteazkenera: 13:30 - 15:30
· Ostegunetik larunbatera: 13:30 - 15:30 / 20:30 - 22:30
P I N T X O A K E TA E R R A Z I O A K
K A R TA E TA D A S TAT Z E KO M E N U A
TA L D E E N T Z A KO M E N U A K

www.lajaranataberna.com
info@lajaranataberna.com
T. +34 943 547 001

2. ROOFTOP BY LASALA PLAZA
Zazpigarren eta azken solairuan teilatu-laua dago, hoteleko gune esklusiboenetako bat; igerilekua, sofak eta
etzaulkiak dituen terraza-solarium bat dago bertan. Estilo dotore eta zainduaz apainduta, aire zabalean, ikuspegi
zoragarriez gozatzeko aukera izango duzu.
Terraza bat egunez edo gauez bizitzeko eta dastatzeko, ilunabarrean hasten den afari- eta koktel-zerbitzuari esker
(eguraldiaren arabera betiere).
Udako ordutegia:

Neguko ordutegia (igerilekua eta taberna itxita):

Igerilekua:

· Igandetik ostegunera: 10:30 - 00:00

· Astelehenetik igandera: 10:30 - 20:00

· Ostiral, larunbat eta jaiegunak: 10:30 - 01:00

Rooftop gosaria:
· Astelehenetik igandera: 10:00 - 11:30 (* aurretiko
erreserba)
Edariak:
· Astelehenetik igandera: 12:00 - 01:00
Bazkariak:
· Astelehenetik igandera: 13:30 - 15:30 (* aurretiko
erreserba)
Afariak:
· Astelehenetik igandera: 20:30 - 22:30 (* aurretiko
erreserba)
K A R TA K

www.lasalaplazahotel.com/eu/rooftop-by-lasala-plaza
info@lajaranataberna.com
T. +34 943 547 001

3. BATELA ARETOA
85 m2-ko azalera du eta hoteleko 1. solairuan dago; Lasala
plazara ematen du eta argi naturala du. 50-80 lagunentzako
lekua du gehienez, zer banaketa nahi dugun. Oso aproposa
bilerak,

hitzaldiak,

oturuntzak,

cocktailak,

aurkezpen

komertzialak eta abarrak egiteko.
Batela aretoan antolatutako ekitaldiek La Jarana Tabernako
sukaldean –Ander González chefak zuzentzen duen hoteleko
gune gastronomikoan, alegia– prestatutako eskaintza
gastronomikoa dute, gainera. Beraz, enpresa-topaketa
horiek erabateko arrakasta izan dezaten, askotariko menu,
pintxo landu eta errazio tradizionalak dastatzeko aukera
eskaintzen dugu, bertaratutako guztien gozamenerako.
Izan ere, gure hirian zaila izan da beti negozioak eta
gastronomia bereiztea.

I K U S I Z E R B I TZ U A K

4. BATELA BUFFET GOSARIA
Gozatu gure gosariaren esperientziaz 0 kilometroko bertako produktuekin; prestatu berriko zenbait plater izango
dituzu aukeran.
Ordutegia:
· Astelehenetik igandera: 07:30 - 11:30

5. GELAN GOSALTZEA
Gozatu esperientzia gastronomiko paregabe batez. Eskatu zer
nahi duzun eta prestatu egingo dizugu. Honako hauek barne:
Askotariko frutak; jogurta; mueslia; opil eta txigorkien saski txikia;
gurina eta marmelada, eta hestebete iberikoak.
Arrautzak (beneditarra/nahasiak/eskalfatuak/frijituak) edo opil
txikiak.
Kafea, tea, infusioa eta laranja-zuku naturala.
Ordutegia:
· Astelehenetik igandera: 08:30 - 11:00

6. AUTOAK APARKATZEKO ZERBITZUA
Zure esperientzia ahalik eta erosoena izan dadin, autoak aparkatzeko eguneroko zerbitzua izango duzu erabilgarri.
Hotelean zenbait pertsona kualifikatu daude, eta haiek arduratuko dira zure ibilgailua behar adina aldiz jaso, aparkatu
eta emateaz.
* Autobus handiek sarbide mugatua dute alde honetan. Mikrobusak erabiltzea gomendatzen da.
NOLA IRITSI HOTELERA

7. ZERBITZU OROKORRAK
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