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Casa Torner i Güell
A la capital del vi
El Mercer Casa Torner i Güell és un petit hotel de quatre estrelles, situat en el centre
històric de Vilafranca del Penedès, en un edifici modernista de 1884. Una obra
arquitectònica d’estil eclèctic en la qual predominen aspectes modernistes. Va
ser una de les primeres cases construïdes amb totxo vist, ceràmica a la façana
i ferro forjat als balcons, tres característiques de l’arquitectura modernista local.

La seva intel·ligent reconversió realça la seva noblesa original i, al mateix temps,
introdueix un sentit contemporani a través dels materials, les entrades de llum i el
disseny dels interiors. Compta amb 14 habitacions i 3 suites, equipades amb totes
les comoditats tant per a l’oci i com per al treball.

Conjunció de tradició i contemporaneïtat, el Mercer Hotel Casa Torner i Güell se
situa en ple centre urbà de Vilafranca del Penedès. Una petita ciutat amb una
animada vida comercial i cultural i, sobretot, una arrelada tradició vinícola. Un
atractiu focus d’activitat molt prop de Barcelona, on sempre hi ha alguna cosa a
veure i fer, i on el descans és una virtut.

Cada estada
un gran record
Les 14 habitacions i 3 suites del Mercer Casa Torner i Güell es disposen en un
magnífic edifici modernista de finals del segle XIX, on els elements històrics es
combinen amb el disseny contemporani per a crear ambients únics. Habitacions
completament reformades, insonoritzades i equipades. Elegants i funcionals,
àmplies i lluminoses. Amb totes les comoditats per a una viure una agradable
estada. Benvinguts al país del cava.

La cuina tradicional catalana
segons el xef Carles Gaig
El xef Carles Gaig és considerat un referent de la cuina catalana actual,
mereixedor d’una estrella Michelin durant diverses dècades. A la nova ‘Cuina
Gaig - Casa Torner i Güell’, el xef proposa alguns dels millors plats del receptari
tradicional català i alguns dels seus clàssics com els ‘Canelons Gaig’, així com
esmorzars de forquilla i ganivet els dissabtes -dia de mercat a Vilafranca-.

La sofisticació del passat,
el pragmatisme del present
El Mercer Casa Torner i Güell disposa d’un agradable restaurant envidrat, pati
interior, ascensor adaptat i pàrquing proper a l’establiment. Així mateix, l’hotel
ofereix servei d’esmorzars.
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