
 

 

 

 
Café Saula signa en exclusiva per 6 anys amb 

PortAventura World Parks & Resort 
 

La companyia catalana que enguany celebra els seus 65 anys, ofereix a totes les 

instal·lacions del parc el millor cafè premium 100% Aràbica  

 
Café Saula i PortAventura World Parks & Resort han signat l’acord oficial pel qual la companyia 

catalana es fa càrrec del servei de cafè a totes les instal·lacions del parc durant els propers 6 

anys com a Col·laborador Oficial.  

 

Aquest fet li dóna exclusivitat en la venda de cafè a tot el recinte del resort de lleure familiar més 

important d’Europa. La signatura ha suposat per a Café Saula la posada en marxa de 100 

màquines de cafè de dos tipus, professionals i súper automàtiques, a més de la presència en 

les cafeteries de l’entrada del parc i de l’Hotel PortAventura. 

 

 
 

 

Fernando Aldecoa, Director General de PortAventura World Parks & 
Resort i Lluís Saula, Director General de Café Saula, durant la 

signatura de l’acord 

Lluís Saula amb Woody el 
personatge símbol de 

PortAventura 

 

Café Saula espera un volum de vendes de 14.000 kg de cafè a l’any a PortAventura, o el què és 

el mateix: 1.800.000 tasses de cafè servides arran de l’acord.  

 

 

 



Café Saula: passió pel cafè de qualitat 

 

Café Saula és una empresa amb 65 anys d’història, consagrada al cafè com una veritable 

passió. Fundada l’any 1950 per la família barcelonina Saula, l’empresa compta amb fàbrica 

pròpia a Sant Feliu de Llobregat, on desenvolupa un dels seus principals valors diferencials: la 

innovació i l’especialització en cafès Premium i un exclusiu procés de neteja, torrat i envasat  del 

cafè que optimitza el seu sabor i aroma. 

  

Café Saula és importadora, fabricant i distribuïdora de cafè. La seva activitat es basa 

principalment en el canal hostaleria i restauració, tot i que compta amb una xarxa de distribució 

al detall en diverses ciutats d’Espanya, a més d’una botiga online: 

http://www.cafesaula.com/store/es/. Estan presents al Regne Unit, Txèquia, Eslovàquia, 

Noruega, Holanda i Andorra. A banda dels productes relacionats amb el cafè, Café Saula té un 

servei que facilita al restaurador el servei tècnic, el servei postvenda i la formació del barista. 

 

 
Sobre PortAventura World Parks & Resort 
 
PortAventura World Parks & Resort és una de les majors destinacions vocacionals i d’oci 

familiar d’Europa. Al llarg dels seus 20 anys ha rebut més de 60 milions de visites. Amb una 

ubicació privilegiada i pròxima a Barcelona, el ressort opera 4 hotels temàtics de 4 estrelles i un 

hotel de 5 estrelles (PortAventura Hotels), amb un total de 2.100 habitacions, a més d’un centre 

de convencions (PortAventura Convention Centre) amb capacitat per fins a 4.000 persones. En 

la seva oferta comercial s’inclouen també 3 camps de golf (dos d’ells dissenyats per Greg 

Norman) i un beach club amb accés directe a la platja. PortAventura World Parks & Resort 

compta també amb un parc temàtic i un parc aquàtic líders a Europa amb una oferta 

d’atraccions de referència mundial. Al 2017 s’incorporarà un tercer parc temàtic dedicat a la 

prestigiosa firma italiana Ferrari. 

 

www.cafesaula.com 
 

 
Per a més informació de premsa: 
 
INTERPROFIT 
Teresa Forcada / Mariona Hostench 

teresa.forcada@interprofit.es, mariona.hostench@interprofit.es  
Telèfon: 93 467 02 32 – 608 83 13 52 
twitter: @interprofitcom 
web: www.interprofit.es 
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