1. Hotel Balneari Las Arenas

HISTÒRIA: Al segle XIX es va construir un balneari a la platja de les Arenes per atraure turistes
i perquè la burgesia valenciana prenguera els banys de mar recomanats pels metges.
Destacava la qualitat i el bon servici, la música, la discreció, l’ambient distingit…, al costat dels
dos pavellons clàssics i el pavelló flotant sobre el mar. Cada temporada arribaven més
estiuejants a la platja de les Arenes. Este balneari va ser parcialment destruït durant els
bombardejos de la Guerra Civil. Amb els anys, la zona del balneari es va popularitzar i es va
convertir en la preferida pels valencians per a passar el dia gaudint en família. Quan es va
inaugurar el luxós Hotel Las Arenas, l’any 2006, es van reconstruir els pavellons clàssics, les
desaparegudes piscines i el trampolí de competició, immortalitzat pel cartellista Josep Renau.

DISCAPACITAT FÍSICA
Aparcament: Reservades diverses places públiques de 220x450 cm.
Accés: Entrada principal amb cinc escalons de 17 cm d’alçària salvats per rampa sense
passamans de 10 % d’inclinació, 800 cm de llargària i 200 cm d’amplària.
Entrada principal mitjançant porta giratòria amb portes alternatives d’obertura cap a dins
mitjançant maneta vertical a banda i banda.
Mobilitat interior: Corredors de més de 120 cm d’amplària sense desnivell. Paviment
homogeni i antilliscant. Portes amb amplària mínima de pas de 80 cm.
Lavabos adaptats comuns: Una cabina adaptada al lavabo d’homes i una altra al de dones.
Amb itinerari accessible. Porta del lavabo d’obertura cap a fora amb maneta, amb 97 cm
d’amplària lliure de pas i ressort de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o
superior a 150 cm. Lavabo de 88 cm d’alçària Espai d’accés al vàter de 70 cm pel costat
esquerre i més de 150 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 41 cm d’alçària. Barres de suport a
85 cm d’alçària, fixa al costat esquerre i abatible al dret. Separació entre barres de 70 cm.
Restaurant, cafeteria, buffet: Situat en planta baixa amb itinerari accessible. Porta amb 220
cm d’amplària lliure de pas.

DISCAPACITAT VISUAL
Mobilitat interior: Itinerari lliure d’obstacles.
Restaurant, cafeteria, buffet: Existixen portes de vidre amb senyalització contrastada. Carta
amb textos grans i contrastats.

DISCAPACITAT AUDITIVA
Mobilitat interior: Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius en
cadascuna de les estances amb pictogrames o textos curts.

