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Nota de premsa                            

Comunicació 
Centre Cultural Unnim 

 
 
 
 

El Centre Cultural Unnim i tres hotels de la ciutat ofereixen 
packs especials les nits d’espectacle  

 
 
L’equipament de Terrassa signa un acord de col·laboració amb la cadena d’hotels 
Afinia (Hotel Don Cándido, Hotel Vapor Gran i Hotel Terrassa Park) per 
promocionar les nits culturals a la ciutat.  
 
Aquest pack cultural suposa un estalvi del 20% en el preu de l’entrada a 
l’espectacle  i més d’un 25% en el preu de l’estada a l’hotel. 
 
El Centre Cultural Unnim de Terrassa i la cadena hotelera Afinia Hotels, han signat un 
acord de col·laboració per oferir un descompte especial amb l’objectiu de brindar una 
nit especial a la ciutat.  
 
Per als usuaris d’aquesta oferta, la nit començarà al Centre Cultural on podran gaudir 
d’un espectacle nocturn de la cartellera de la Temporada. La cadena hotelera Afinia els 
esperarà per tancar la vetllada a l’habitació de l’hotel que hagin triat per a tal ocasió. 
 
El pack consisteix en un descompte del 20% en el preu de l’entrada per a un dels 
espectacles que ofereix l’equipament cultural terrassenc i una nit amb esmorzar a 
qualsevol dels 3 hotels que la cadena té a la ciutat amb un descompte superior al 25% 
del preu convencional. D’aquesta manera, el preu especial per una nit a l’habitació 
Doble de l’Hotel Don Cándido**** és de 71€; , per a l’Hotel Vapor Gran**** és de 
75€  i per a l’Hotel Terrassa Park*** és de 61€. 
 
Es tracta d’una iniciativa conjunta que, a banda d’ampliar l’oferta nocturna de la ciutat, 
pretén potenciar el turisme a nivell local i nacional.   
 
Per aquesta temporada 2011-2012, s’oferirà el paquet espectacle i hotel en l’actuació del 
monologuista Dani Pérez (divendres 18 de maig) i en la Gala Els Virtuosos de la Dansa 
(diumenge 27 de maig). 
 
L’oferta s’ampliarà a partir del setembre d’aquest any, quan s’iniciï la Temporada 
cultural de tardor del Centre Cultural Unnim. La informació sobre els espectacles que es 
poden acollir a aquesta oferta serà anunciada amb antelació a les pàgines web del 
Centre Cultural (www.fundacioct.cat) i de la cadena Afinia Hotels 
(www.afiniahoteles.com), així com en els canals de difusió habituals (twitter i 
facebook).  
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