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La noche en Roses
La población del Alt Empordà, enclavada en la maravillosa Costa Brava, sobresale
como destino estival para los amantes del mar con una amplia oferta de playas

REDACCIÓN, GIRONA
06/09/2019 15:00

La noche en Roses. (Yvonne Brand / YB)

Yvonne Brand ha decidido compartir en Las Fotos de los Lectores de
La Vanguardia dos fotografías de “Roses de noche”. “Veraneo todos
los años aquí porque me encanta”, asegura la lectora.
La población del Alt Empordà, enclavada en la maravillosa Costa
Brava, sobresale como destino estival para los amantes del mar con
una amplia oferta de playas.
En esta ocasión, podemos observar los barcos amarrados en el puerto
y el paseo marítimo, dos elementos característicos de cualquier
población costera con encanto.

Piqué y Shakira, a lo
loco por Nueva York
Rafa Nadal rompe a llorar:
“Agónico, estaba muerto y
muy nervioso”
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¡Espectacular! Pilar
Rubio se despide de
agosto posando en
bikini
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Si te han gustado las fotos, te invitamos a participar en nuestra
encuesta:
¿Qué te parecen las fotos de Roses?

5 puntos (buena)

10 puntos (muy buena)

25 puntos (excelente)

Total votos: 0

¡Participa!

¿Quieres mostrar tus fotografías?
Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan solo
deben escribir un email a la dirección de correo de nuestra sección de
Participación (participacion@lavanguardia.es) adjuntando la
fotografía, explicando detalles de cómo y dónde fue tomada y
aportando los datos del autor para la firma de la imagen. Es
importante indicar en el asunto del correo: ´Fotos de los Lectores´.

Normas de participación

Últimas noticias
Luxemburgo, Holanda e Irlanda copan
las inversiones fantasmas
7 alimentos con que los niños se
pueden atragantar
La Fiscalía concluye este lunes su
informe sobre la salida a Bolsa de
Bankia
Receta de tiradito: el sashimi de los
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L’Hotel Risech esdevé el punt de trobada
de les entitats i associacions de Roses
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L'Hotel Risech de Roses està ubicat a l'Avinguda. de Rhode, nº 185

La qualitat gastronòmica de la seva cuina acompanyada d’unes instal·lacions
acollidores fan de l’Hotel Risech el punt de reunió i trobada ideal per a les entitats
i associacions de Roses
L’Hotel Risech està situat al ben mig de Roses. Com aquell qui diu a la vora de
qualsevol punt del casc urbà de la Vila. De tal manera que en 5 minuts caminant o
bé amb el nostre vehicle ens hi podem plantar a la porta, amb l’avantatge que si ho
fem en cotxe trobem pàrquing just al davant.
Això és el primer punt, gens desdenyable, per a que una entitat, associació, grup,
club o Fundació decideixi celebrar una reunió-trobada enriquida amb un àpat a
l’Hotel Risech.
I diem que és el primer punt perquè les següents variables, que trobem a l’interior,
esdevenen un lloc ideal per celebrar reunions d’empresa, convencions i fins i tot,
presentacions de candidats a l’alcaldia de Roses amb la presència, evidentment,
d’un polític de nivell nacional.
I aquestes següents variables que esmentem les trobem, primer, en les seves
instal·lacions, amb un menjador el suficientment ampli per encabir a centenars de
persones. I per últim ens deixem el punt, potser, més important, perquè qualsevol
reunió, convenció, presentació quedaria deslluïda si no va acompanyada d’un bon
àpat.
I l’Hotel Risech de Roses, si per
alguna cosa es caracteritza és
per la qualitat gastronòmica de
la seva cuina, fet que queda
palès durant els serveis de
menjador de cada dia, on

menjador de cada dia, on
molts dels comensals no estan
allotjats expressament a
l’hotel.
Però, sense dubte, la qualitat
El menjador de l’Hotel Risech és molt espaiòs,
gastronòmica en un ambient
ideal per celebrar reunions, convencions i
acollidor queda fefaentment
presentacions
demostrat quan entitats
socials de Roses com ara,
FADIR, Tramuntanets,
Associació Catalana de Moebius; entitats filantròpicas com ara el Rotary Club Roses
Empuriabrava: grupspolítics de tots els colors i, fins i tot, l’administració pública
decideixen anar a l’Hotel Risech quan han de celebrar quelcom tipus
d’esdeveniment al voltant d’una taula.
És a dir, des de l’entitat més humil a la més il·lustre, totes, consideren que la
trobada serà un èxit, perquè si es fa al voltant d’una bona gastronomia, l’èxit està
assegurat.
I recalquem des de l’entitat més humil a la més il·lustre perquè la qualitat-preu que
ofereix l’Hotel Risech es podria definir en tan sols un paraula: Excel·lent.

“

No exagerem, perquè la clau del perquè les entitats i associacions de la Vila escollen
l’Hotel Risech està aquí: en la excel·lent relació qualitat-preu.
Sinó, només cal preguntar a qualsevol soci del Rotary Club Roses-Empuriabrava,
que no tan sols celebren a l’Hotel Risech qualsevol dels seus actes de solidaritat i
donacions, sinó que la seu d’aquesta entitat és l’Hotel Risech.
Tags: A Roses, Alt Empordà, Associacions, Badia de Roses, Catalunya, Convencions, Costa Brava, Empordà,
Entitats, Fundacions, Girona, Grups polítics, Hotel Risech, Hotel Risech de Roses, Presentacions, Punt de
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Canvi d’emplaçament per la Cantada
d’Havaneres de Roses d’aquesta nit
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La Tramuntana fa canviar l’emplaçament de la Cantada d’Havaneres de Roses
d’aquesta nit a càrrec del grup Port Bo
Le condicions meteorològiques, en forma de tramuntana, fa que la Cantada
d’Havaneres de Roses, prevista per aquesta nit a les 22 hores a la platja de La Punta,
a tocar les instal·lacions del GEN, canviï d’emplaçament.
Com no hi ha previsió que el vent afluixi per aquesta nit, l’Àrea de Cultura i Festes,
ha cregut convenient que la Cantada d’Havaneres, a càrrec d’una de les millors
formacions d’arreu Catalunya, el grup Port Bo, es porti a terme a l’envelat de la
plaça Frederic Rahola, on tants els músics com els assistents estaran resguardats de
les inclemències eòliques.
El que no ha canviat, però, és l’hora de la celebració, les 22 hores.

Previous
Roses tampoc reconeix el deute reclamat per
Endesa

Més notícies

Next
El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
selecciona 20 projectes de desenvolupament
local participatiu

