PREUS CURS 2017-18
Preu




diari per persona
Pensió Completa per persona
40 euros
Taxa turística apart 0,50€. ( només en cas de majors de 16 anys)
Suplement habitació doble ús individual
+10%

Observacions:
 El preu inclou allotjament , dinar i sopar PC.
 Allotjarem els joves en habitacions dobles o triples segons la distribució, nombre de
persones i sexe. Suplement doble ús individual + 10%
 Els àpats seran per a tot el grup igual.
 Els nostres horaris de restaurant són:
Dinar de 13h a 16h
Sopar de 20h a 22h.
Esmorzar de 8h (si convé segons horari docent pot ser 7,30h) a 10,30h.
Si els alumnes arriben més tard fora d’horari no podran menjar, excepte que ens avisin amb
antelació i els esperarem o bé els prepararem alguna cosa que puguin menjar quan arribin.
Si no fan l’àpat no se’ls descompta l’import.
 Està prohibit menjar i beure a les habitacions.
 Prohibit beure alcohol a les habitacions i prendre substàncies estupefaents.
 Establiment lliure de fum,prohibit fumar en tot l’establiment i el recinte interior.
 Ningú que no estigui allotjat a l’establiment pot entrar a les habitacions ni allotjar-se.
 Cal respectar el descans de la resta de clients.
 Cal respectar mobiliari i equipament de l’establiment.
 Prohibit posar música amb volum alt.
 Menors de 18 anys no es poden allotjar a l’hotel sense un acompanyant ni sense el
consentiment dels pares o tutors legals.
 Poden fer ús de la piscina (a partir del 18 de juny a l’11 setembre de 2017 en horari
d’obertura d’ 11h a 19h.)
 Poden utilitzar les instal·lacions de l’establiment respectant les normes de convivència i
règim intern.
 Poden utilitzar el complex esportiu , en cas de voler utilitzar el pàdel caldrà fer reserva i el
cost serà a part. En cas de voler utilitzar les altres instal·lacions esportives caldrà mirar
disponibilitat d’horaris ( aquestes no tenen cap cost)
 Si els alumnes marxen i no vénen a dormir però deixen les seves pertinences a l’habitació es
cobrarà l’import de la mateixa en la totalitat de l’estada contractada.
 El menú inclou l’aigua mineral, la cafeteria i altres extres a part. No se servirà alcohol als
menors de 18 anys.
 El tipus d’habitacions són estàndards.
 Hi ha dies que no tenim disponibilitat perquè tenim ja ple, caldrà veure quines dates poden
interessar i sobretot per a quantes persones.
 Dies del 23 al 6 de gener no tenim disponibilitat.
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