1

INOUT HOSTEL
Barcelona

Qui som?
On som?
Allotjament
Instal·lacions
Serveis de Restaurant
Serveis per allotjats
Activitats
Serveis a les empreses
Mesures alternatives, “EX-LISMI”

Qui som?

Fundació Privada
Icària Iniciatives
Socials

INOUT HOSTEL és un Centre Especial
de Treball d’hoteleria i restauració
obert el 26 d’abril de 2004 per Icària
Iniciatives Socials, entitat sense afany
de lucre.
INOUT HOSTEL està situat a Barcelona,
al seu privilegiat parc natural amb una
estació de metro (zona 1) a 300 metres
en pujada fins a la recepció. Ofereix
més de 250 llits en règim d’habitacions
compartides de quatre, sis, deu i
catorze persones.
Comparteix amb les principals em
preses del sector turístic uns objectius:
oferir el millor servei al client i generar
un nivell de recursos suficient per a
obtenir beneficis, obtenint puntuacions
de satisfacció del client per sobre del
80%.
INOUT HOSTEL és el primer servei
d’hoteleria d’Europa on el 90%
de la seva plantilla està formada
per treballadors amb discapacitat,
majoritariament intel·lectual.

INOUT Hostel
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On som?
Major del Rectoret 2, Barcelona
Baixador de Vallvidrera

Metro F.G.C.
Agafar el S1 o S2 direcció Sabadell
o Terrassa i baixar a la parada de
“Baixador de Vallvidrera” (és zona
1), sortida pel Barri del Rectoret
seguir caminant per la carretera
uns 300 metres en pujada fins la
recepció.
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Tibidabo

Opció 1:
Per l’Avinguda de Vallvidrera direcció
Sant Cugat.
Opció 2:
Tunels de Vallvidrera, sortida Les
Planes continuar direcció Barcelona
per la carretera.

a
nd

Ctra. de l’Esglèsia

Vallvidrera

Av. Vallvidrera

de

lt da

C-16
Túnels de
Vallvidrera

Sortida 8
Túnels de
Vallvidrera

Ronda de dalt

- Llobregat

Sortida 9
Sarrià

s
so
Be

Sarrià

Av
.D

iag

on

al

Muntaner

de

lM

ig

Ro

a

Provença

Balmes

Sants

Plaça Catalunya

Las Ramblas

Barcelona

Gran Via

Psg. Gràcia

Muntaner

Aeroport

Sagrada Familia

Gràcia

nd

Camp Nou

Ro

Vehicle

Major del Rectoret 2, Barcelona

Sortida 1
Les Planes

La Pedrera
Aragó

Torre Agbar

Allotjament
Totes les habitacions donen al Parc i
són assolellades: de 10, 6 i 4 llits. Les
habitacions grans disposen de deu llits
separats entre si per un envà de fusta,
en espaiosos mòduls de 2 i 4 llits per a
donar-li més privacitat.
Tipus de habitació:
• Cuadrúple en suite.
• Cuadrúple bany exterior.
• Habitació mitxa 10 llits bany ext.
• Habitació mixta 10 llits en suite.
• Habitació femenina 10 llits en suite.
• Habitació mixta 14 llits en suite.
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Allotjament
Cada mòdul individual consta:
• Un llit amb protector de matalás i
coixí
• Prestatgeria posterior
• Aplic de llum
• Connexió elèctrica individual
• Un generós locker amb clau de
seguretat que funciona amb una
moneda.
Per a la màxima neteja i comoditat dels
hostes netejem totes les habitacions i
lavabos diariament.
Es lloguen llençols i tovalloles.
Tenim 107 dels nostres llits accessibles
així com els lavabos i zones comunes.
L’esmorzar està inclós en el preu.
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Instal·lacions
d’ús gratuït
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepció 24 hores
Bar & Meeting room
Sales polivalents
Terrasses
Parking de cotxes
Parking de autocars fins 12,5 m.
Parking de bicicletes
Ordinadors i wifi
Servei de consigna
Zona de Picnic
Zona de jocs infantil
Pista poliesportiva
Piscina i solarium

13

Instal·lacions
• Bar 24 hores
• Restaurant amb menús diaris i cap de
setmana
• Zona de rentadora, secadora i planxa
• Habitacions de diferents tipus
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INOUT
HOSTEL és
un Centre
Especial
de Treball

Fem
hoteleria i
restauració
Tenim
rentadora,
secadora i
planxa

Estem
al Parc
Natural
Aquí tenim
Natura i
Ciutat

Sense
afany de
lucre

Parking
gratuït per
bus, cotxes
i bicis

Reutilitzem!
Reduïm
consum!
Reciclem!!

Som
ecològics

Situat al
cor verd de
Barcelona

Decoració
vintatge

Wifi gratuït

Cinc
hectàrees
de jardins i
bosc
A 15 minuts
del centre
de la Ciutat

És el 1er
hostel amb
el 90%
discapacitats

Som Icària
Iniciatives
Socials

Oferim
250 llits

Locker
individual a
cada llit

Socialment
sostenibles

Zona de
picnic

Varem
obrir el 26
de abril de
2004

Pista
poliesportiva

Assolellat
i net

Caldera de
Biomasa
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Per tú i
per fer
amics

Serveis
Restaurant
El nostre restaurant té una àmplia oferta
de cuina pròpia.
Per això oferim mitja pensió o pensió
completa en règim de self-service amb
cuina tradicional; també es pot optar
per un picnic per emportar. Podem
oferir serveis especials d’alimentació:
règims vegetarians, celíacs...
De dilluns a divendres servim un menú
del dia amb tres plats a escollir: de
primer, de segon i postres, també
inclou aperitiu, aigua mineral, vi i cafè.
Els caps de setmana i festius, tenim
un menú amb vuit plats a escollir: de
primer, de segon i postres, també
inclou aperitiu, aigua mineral, vi i cafè.
Menú infantil.
Disposem d’una oferta selecta per a
banquets, celebracions o dinars de
treball.
Durant 24 hores trobarà un servei de
bar-cafeteria amb pizzes i lasanyes.
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Serveis per
allotjats
L’Alberg INOUT amb el seu equip
de persones amb discapacitat està
organitzat en departaments: recepció,
restaurant, activitats, neteja i jardineria,
i manteniment per donar el millor servei
al client, dins un maxim respecte al
Medi Ambient.
Des dels diferents canals d’Internet i les
agències on-line, INOUT té la millor
oferta diària adreçada a individuals i
grups per estar a la ciutat i dins el Parc
Natural de Barcelona.
L’encant del personal d’INOUT i la
naturalesa fan la resta.
“Nosaltres servim!”
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Serveis per
allotjats
• Esmorzar deliciós inclòs:
5 elements a escollir entre: cornflakes,
2 tipus de pa, embotit i formatge o
mantega,i confitura, croissant o similar,
iogur, fruita del temps i suc, aigua,
cafè, llet, te o xocolata.
• Neteja diària de les habitacions
• Locker gratuït
• Lloguer de llençols i tovalloles
• Diferents àpats: Self service, pizza,
picnic, menú de restaurant.
• TV amb canals d’esport i internacional
• Informació de Barcelona: mapes,
esdeveniments...
• Informació del Parc Natural:
Excursions
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Activitats
• Passejades pel Parc Natural amb
Nórdic Walking
• T’ensenyem a fer la paella
• Jugar, és fer amics
• Karaoke
• Festes tradicionals
• Bar & Meeting room
• Match’s TV esports
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Serveis a les
empreses
27
•
•
•
•
•

Accions per voluntariat
Lloguer de sales per reunions
Dinars d’empresa
Serveis de finger food
Activitats outdoor

Ley General de Derechos de las
personas con discapacidad y su
inclusión social (“EX-LISMI”, 2% i
Mesures Alternatives)
Sobre la base de la “EX-LISMI” (Llei d’Integració Social del Minusvàlid) seleccionem
candidats per a empreses amb més de 50 treballadors.
·
·
·
·

Bonificació en les quotes a la Seguretat Social.
Subvenció per a contractació.
Desgravament en l’impost de societats.
Adaptació al lloc de treball i equips de producció.

El RD 1/2013 preveu dues mesures al
ternatives a la contractació de personal
discapacitat:
1. Compra de productes i serveis a Centres Especials de Treball:
· CET Icària Gràfiques. Venda de productes i serveis d’impressió offset,
digital, serigrafia, tampografia i estampació tèxtil.
· CET INOUT HOSTEL. Venda de serveis de restauració, lloguer de sales per
a reunions i allotjament.
2. Donacions a fundacions que tinguin com objectiu la formació i la integració
laboral de persones amb discapacitat.
· Fundació privada Icaria Iniciatives Socials. Dóna suport els projectes
d’integració laboral dels nostres Centres Especials de Treball i promou la
formació per a l’accés a ells i a l’empresa ordinària.
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Nosaltres servim!!

Major
de Rectoret,
2 - 08017 -Barcelona
- Tel.
800
Pujades,
77-79
- 08005 Barcelona
Tel. 93 300
97 +34
38 - 932
Mòbil
607985
21 95 22

www.inouthostel.com
- info@inouthostel.com
www.icariagraficas.com
- comercial@icariagraficas.com

