OFERTA 2019 MAJORS 55 ANYS
7 nits
Día d’arribada

Allotjament i desdej.

Mitja Pensió

Pensió Completa

octubre 13 i 20

-

270 €**

316 €**

octubre 27

-

280 €**

326 €**

abril 28
maig 5, 12 i 19
setembre 29
octubre 6

252 €

276 €

328 €

setembre 22

270 €

296 €

347 €

maig 26

278 €

304 €

355 €

juny 2 i 9
setembre 8 i 15

325 €

354 €

402 €

* Paquet 7 nits amb entrada diumenge i eixida diumenge. Preus per pax en hab doble estàndar. IVA inclòs. Preus
de venda al públic. Aigua i vi de la casa inclosos en els menjars.
** Estes tarifes inclouen un sopar Bufet Reforçat Obligatòri d’Halloween: dissabte 19/10, dissabte 26/10 i
dissabte 2/11.

Condicions de l’Oferta
- L’oferta només serà vàlida per a estades de 7 nits amb entrada els diumenges ací indicats.
- IMPORTANT: Almenys 1 dels ocupants de l’habitació haurà de comptar amb document legal acreditatiu de que
compta amb més de 55 anys. En cas contrari els clients hauràn d’ abonar la diferència respecte al preu sense
oferta directament en l’hotel.
- Els xiquets (des de 0 anys) es consideraràn com a adults amb esta oferta.
- Suplements hab. individual, 3r i 4t adult, vista mar,…: consulte amb el nostre Departament de Reserves.
- Els preus són amb IVA inclòs.
- Oferta NO acumulable a ninguna altra oferta vigent en l’hotel.
- La oferta inclou: 30 minuts SPA diàris /pax (accés permés només a majors de 12 anys); 1 pack de gorro i
sabatilles de SPA/ adult (obligatori per a accedir al SPA); còctel de benvinguda; WIFI gratuït; Aigua i vi de la
casa en els menjars; Fantasia Animació: programa d’activitats i animació per a adults; ball totes les nits; Cava en
els desdejunis.
- IMPORTANT: Els recordem que totes les nostres habitacions disposen de 2 llits dobles (1,35 m x 1,90 m). L’hotel
no disposa de llits supletoris.

