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INTRODUCCIÓ
Mas Lazuli, situat al cor de l’Empordà, és un hotel de quatre estrelles
superior que neix amb un encant especial ja que antigament era un
convent de frares.

INTRODUCCIÓ

Conservant l’encant de la pedra antiga i combinant-ho amb la
modernitat de la decoració, el Mas Lazuli rep, des de maig del 2014,
visitants de tot arreu, oferint una estada on hi destaca el confort i la
gastronomia.
Disposa d’habitacions amplies i elegants, un restaurant on els gustos
catalans tradicionals es troben amb la innovació i la creativitat, una
piscina d’aigua salada i un Spa, una vista excepcional dels paisatges
de l’Empordà, excursions amb bicicleta per tots els camps que ens
envolten o el plaer de poder gaudir d’una excursió en barca pel
Mediterrani descobrint platges de bellesa singular. Tot, absolutament
tot, està fet i ideat per a què els nostres visitants estiguin còmodes i
ben acollits.
Trobaran un hotel excepcional, a dos passos de la frontera francoespanyola, a menys de 6 hores, amb tren d’alta velocitat, de la ciutat
de París i a tan sols 1 hora de Barcelona.
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el MAS
Situat al cor de l’Empordà, a menys d’una hora de la frontera i pròxim als pobles de Cadaqués
i Roses, a només 6 hores amb tren d’alta velocitat de París, i a 1 hora de Barcelona, el Mas
Lazuli destaca, sobretot, pel paisatge que l’envolta.
El Mas Lazuli és, principalment, producte de passió i retrobaments. La passió prové dels
propietaris, Caroline Deffis i Jean-Marc Fau. Ella és decoradora d’interiors. Ell, empresari
amb una sòlida experiència dins el sector de l’hostaleria i un apassionat de l’art i la
gastronomia. Tots dos comparteixen l’amor pel país català i, particularment, per la regió
de l’Empordà. El descobriment al 2012 d’un antic mas del segle XI, els va inspirar i van
creure que seria el lloc ideal per poder dur a terme la seva passió, compartir el seu talent i
construir un Hotel corresponent als seus somnis.
L’Hotel va obrir les seves portes al maig de 2014, després de 18 mesos d’intensos treballs
amb la reforma. La part d’origen segueix sent present. La classe i l’autenticitat de les velles
pedres han quedat intactes, s’han adaptat al confort modern i han combinat perfectament
amb una decoració contemporània. Partint d’aquest contrast, o potser d’aquest afortunat
matrimoni, neix la identitat única d’aquest lloc. A les habitacions hi destaquen els elements
i estructures originals, ja que s’ha conservat tot el que ha estat possible del Mas medieval;
es reparteixen en 5 categories, des de l’habitació doble, amb terrassa o balcó i vista als
olivars, fins a un ampli apartament per 4 persones.

I - el MAS

Un personal jove i dinàmic, somrient i atent, complementa perfectament l’establiment.
“Sempre m’han atret les coses boniques”, comenta Jean-Marc, “i per mi, el Mas Lazuli, és un
lloc bonic on hi ha benestar. Els nostres clients no venen només per allotjar-se a l’Alt Empordà:
ells venen també pel lloc, per l’ambient. Sobretot, és un establiment on ens hi sentim bé.”
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el RESTAURANT
El Restaurant de Mas Lazuli està a càrrec del xef Jordi Dalmau. El seu primer aprenentatge
va ser al costat de la prestigiosa Carmen Ruscalleda (Xef de Sant Pau, a Catalunya, tres
estrelles a la Guia Michelin, després Sant Pai de Tokyo, dos estrelles, i autor del millor celler,
Cuinar per ser Feliç), Dalmau ha anat perfeccionant el seu art treballant, durant més de
deu anys, al costat de Santi Santamaria, a “El Racó de Can Fabes”, tres estrelles Michelin.
Santamaria havia insistit sempre sobre la importància dels plats tradicionals, tals com la
paella, el cocido, el cordero asado, etc. Igual que el seu mentor, Jordi Dalmau es posiciona al
costat de la cuina casolana i no es considera amant de la cuina molecular o de fusió, que
com deia Santamaria, no és més que un símptoma de declivi de la cuina mediterrània.

II - el RESTAURANT

Dalmau doncs, aposta per una cuina tradicional, basada en els plats típics catalans. Una
cuina d’autenticitat, de plaers i de gustos naturals, preparats amb productes de gran
qualitat i de proximitat, i unes excel·lents presentacions.
Al menú hi trobaran una barreja de modernitat i autenticitat, tradició i audàcia.
Amanida de llamàntol amb tomàquet, ceba cuita amb perles de tapioca, ravioli de
gambes amb ceps, colomí de sang, risotto de xampinyons amb porc glacejat al Xeres...
sense oblidar-se dels postres en els que hi predomina la fruita i la frescor.
Conscients que el plaer a taula també té una part estètica, el Mas Lazuli ha optat per
una cuina oberta, visible des de la sala del restaurant. Així doncs, l’espectacle de la cuina
forma part integrant del lloc. Els plats que conformen la carta estan fets amb ingredients
provinents directament de l’hort del Mas: herbes aromàtiques, tomàquets, albergínies, i
un seguit de llegums que garanteixen la frescor i la qualitat dels àpats servits.
Conscients també que el restaurant no seria de la qualitat desitjada si servís un nombre
de comensals elevat, el Restaurant de Mas Lazuli es limita a una quarantena de places
interiors i quasi el mateix nombre de places exteriors. Ofereix doncs, la possibilitat als
nostres clients de dinar o sopar a la terrassa, gaudint de les impressionants vistes sobre
l’Empordà.

prensa cat

Hotel Mas Lazuli

II-el RESTAURANT

Hotel Mas Lazuli
17494 PAU (Girona)
Costa Brava Alt Emporda
España
+34 872 222 220
contact@hotelmaslazuli.es
www. hotelmaslazuli.es

SERVEIS ANNEXES

III - SERVEIS ANNEXES

L’encant de Mas Lazuli no es troba només a les seves habitacions, sinó també al seu
restaurant. A part d’aquests dos pilars, disposa efectivament d’una sèrie de béns que no els
deixaran indiferents. Tots els detalls han estat pensats per tal d’oferir al visitant una estada
agradable i relaxant.
En primer lloc destaquem la simplicitat de l’accés: si venen en tren o en avió, no hi ha cap
necessitat de llogar un cotxe, ja que, el servei de transfer de l’hotel assegurarà la presència
d’un taxi a la seva arribada. Durant els caps de setmana, el servei de “botones” prestarà
els seus serveis per ajudar-los amb l’equipatge. Un cop al nostre establiment, les ocasions
per relaxar-se no faltaran. Una piscina desbordant de 18 metre i d’aigua salada permet al
visitant un moment de relax i plaer quan el calor de l’estiu s’apropia de la zona. La vista des
de la piscina queda completament hipnotitzada pels camps d’oliveres que envolten tot el
Mas. Des de la terrassa gaudiran de les muntanyes i racons de l’Empordà, que s’estenen fins
l’horitzó. Ens recorda a Sfumato i als paisatges manieristes del Segle d’Or.
Després d’un bany i uns cocktails a la terrassa, és hora de dirigir-nos a l’Spa. El Mas Lazuli
compta efectivament amb un centre d’estètica, on podran gaudir de tractaments corporals,
manicures, tractaments de bellesa i facials… Poden, igualment, optar per la cabina hammam,
o també gaudir del moment amb un massatge relaxant. Pels més esportistes, posem a la
seva disposició bicicletes per fer alguna ruta dins de la natura al llarg dels camins rurals de
la zona. Per qui prefereix el mar, l’hotel organitza passejades en una barca pneumàtica de 8
metres, per descobrir racons de Cadaqués i paratges naturals de gran bellesa.
Els serveis de Mas Lazuli no acaben aquí: una col·laboració amb el grup Peralada permet als
clients de l’hotel beneficiar-se de descomptes al Festival de Peralada i també d’entrades al
Casino Castell de Peralada. Finalment, la boutique de l’hotel ofereix una extensa col·lecció
de records diversos del Mas, així com els productes propis com els vins i l’oli en particular.
Es així com una estada a Mas Lazuli no es limita només al confort ni a un bon restaurant:
està tot basat en un servei relaxant.
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VINYES I OLIVERES
Si el Mas Lazuli disposa d’un hort que omple el restaurant de llegums i herbes aromàtiques,
la seva producció agrícola no es limita solsament a això.
Treballant entre d’altres coses en col·laboració amb la cooperativa Empordàlia de Pau,
qui s’encarrega de la vinificació, el Mas explota efectivament 7 hectàrees de Merlot i
de Cabernet, d’on prové el vi negre (D.O. Empordà), servit al restaurant i disponible a la
boutique de l’hotel. El vi blanc, derivat del Macabeu i de Garnatxa, prové també de la
cooperativa, sense ser directament producte de l’àrea.a.
Les 5 hectàrees d’oliveres, les quals són admirades pels clients de l’hotel i que n’està permès
fer una passejada entre els arbres, aporten al Mas Lazuli un oli fet localment a Empordàlia.
El poden degustar al restaurant, i també el podran adquirir a la nostra Boutique.
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TESTIMONIS
Tot era perfecte. L’habitació molt àmplia, original, de bon gust. Tot l’entorn era molt agradable.
El menjar deliciós. El personal molt atent i molt simpàtic.
Sylvie, France

V - TESTIMONIS

Ho hem trobat tot perfecte, aquest hotel és magnífic, modern, decorat amb molt de gust.
El personal està en tot moment disponible per fer que el client tingui una estada de 10. Les
habitacions són magnífiques. El restaurant excel·lent. Un veritable paradís.
Philippe, France
Des de l’arribada, havent travessat els camps d’olivers, ens vam donar compte que passaríem
una agradable estada, descobrint un veritable Mas espanyol amb molt d’encant. Rebuda a
la recepció molt càlida, la recepcionista ens va mostrar diferents tipus d’habitacions perquè
poguéssim escollir en funció de les nostres preferències i necessitats.
Les habitacions són totes diferents però amb el mateix esperit: decoració contemporània,
càlida i “chic”. Terrassetes molt maques amb un mobiliari en consonància. Les fotografies de
la web plasmen realment el que el Mas ofereix. Un aspecte a destacar són el jardí i la piscina,
una veritable delícia, palmeres, oliveres, arbres fruiters i una vista panoràmica sobre la plana
de Figueres i la badia de Roses. La piscina desbordant i el bar són excepcionals. L’hotel és tot
nou i és impecable. Evidentment el restaurant va de la mà de l’hotel, excel·lent, plats fets amb
productes frescos i peixos del dia. El servei genial sobre la magnífica terrassa panoràmica.
Relació qualitat preu perfecta. Impossible trobar res semblant als voltants.
Edouard, France
El conjunt és magnífic. La nostra habitació era elegant, fresca i confortable. El personal molt
acollidor i eficaç. Hem passat dos dies molt agradables. Recomanem l’esmorzar a la terrassa
gaudint dels camps d’oliveres. Gràcies al xef i al seu equip pel jarret de vedella (entre d’altres
plats). Gràcies als propietaris per la rebuda acollidora.
Emmanuel - France
Una estada excepcional a un hotel magnífic. He gaudit del temps que m’he allotjat i hagués
desitjat tenir més temps per estar-m’hi i gaudir del servei professional i de tots els detalls que
ofereix l’allotjament.
Greg Gorman – Etats-Unis - www.gormanphotography.com
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VI. FICHA TÉCNICA
Descripció

Ubicació

El Mas Lazuli és un hotel de 4 estrelles
superior.
El preu de les habitacions varia entre 190 i
450€ la nit, segons la temporada, habitació
escollida i durada de l’estada.

Hotel Mas Lazuli
17494 PAU (Girona)
Costa Brava, Alt Empordà
Espanya

El restaurant és obert cada dia.
Horaris:
13.00h a 15.30h
20.00h a 22.30h

Direcció general:
+34 872 22 22 20
info@hotelmaslazuli.es
www.hotelmaslazuli.es

VI - FICHA TÉCNICA

Contacte premsa:
Zaida Godoy
+34 872 22 22 20
direccion@hotelmaslazuli.es
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ANNEXES: ILLUSTRACIONS
Aquí trobaran reproduccions d’imatges que són presents al dossier “Il·lustracions”,
acompanyades de comentaris i llegendes. Les imatges són propietat exclusiva del Mas
Lazuli i de Jean-Marc Fau. Es poden facilitar per il·lustrar tota publicació on es mencioni el
Mas Lazuli.
No dubtin a contactar-nos per ampliar informació o per rebre més imatges suplementàries.

01
Una habitació del Mas

ANNEXES: ILLUSTRACIONS

02
Habitació a l’àtic, conservant elements
de l’antic Mas

03
Apartament per a 4 persones amb
vistes als camps i paisatges de
l’Empordà

04
Una habitació àmplia i elegant. Al fons
hi podem observar l’obra decorativa
de l’artista Catman

05
Jordi Dalmau, xef del Mas Lazuli

06
Taules a la terrassa del restaurant

07
Sala interior del restaurant

08
Vista a la cuina

09
Terrassa amb vistes als camps

10
Vista des de la piscina

11
Des de la terrassa, gaudint del paisatge
de l’Empordà

12
Arribada al vespre: apreciem les
esferes, obres de Carles Bros, així com
l’olivera en forma de núvols que marca
l’entrada el Mas.

13
Vista del Mas des de la piscina, al
vespre

14 & 15
Sala d’estar

16
Sala d’estètica i benestar

17
Recepció.
Presència d’obres artístiques

18
El vi del Mas

