OFERTA 2 XIQUETS GRATIS 2019
RESERVES REALITZADES
ABANS DE 01/05/2019
2 adults
2 adults
+ 1 xiquet
+ 2 xiquets

ADULTS

Paguen
100%

Paguen
100%

RESERVES REALITZADES A PARTIR
DE 01/05/2019
2 adults
2 adults
+ 1 xiquet
+ 2 xiquets

Paguen 100%

Paguen 100%

Estades de 01/05 a 30/05
Estades de 01/05 a 30/05
i de 24/09 a 02/11:
i de 24/09 a 02/11:

1º XIQUET*

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Estades de 31/05 a
23/09:

40,00 €/nuit

GRATIS
Estades de 31/05 a 23/09:

40,00 €/nuit
Estades de 01/05 a 21/06
i de 08/09 a 02/11:

2º XIQUET*

-

GRATIS

-

GRATIS
Estades de 22/06 a
07/09:

40,00 €/ nuit
* Xiquets de 2 a 11 anys compartint habitació amb 2 adults. Els xiquets menors de 2 anys es consideren
bebés i són gratuïts tot l’any.
** Tarifa PVP en allotjament i desdejuni, mitja pensió i pensió completa. IVA inclòs.

(1) PRIMER xiquet sempre GRATIS per a estades de 12/04 a 30/05/19 i de 24/09 a 02/11/19.
(2) SEGON xiquet sempre GRATIS per a estades de 12/04 a 21/06/19 i de 08/09 a 02/11/19.

Condicions de l’Oferta
- Períodes de validesa: TOT L’ANY 2019 (sense excepcions en les dates).
- Oferta aplicable a tots els règims: allotjament i desdejuni, mitja pensió i pensió completa.
- Oferta vàlida per a xiquets menors de 12 anys (de 2 a 11 anys) compartint habitació amb 2 adults. Es
consideren bebés als menors de 2 anys que son gratis en la pensió dels adults tot l’any.
- Possibilitat d’acumular a altres ofertes i descomptes: consulte amb la nostra Central de Reserves.
- Tarifes, ocupació màxima i d’altres condicions (suplement curta estada, suplement vista mar,…)
consulte amb la nostra Central de Reserves.
- L’oferta inclou: 30 minuts SPA diaris /pax (accés permés només a majors de 12 anys); còctel de
benvinguda; Fanty Club: animació i activitats per a xiquets de 2 a 14 anys (menors de 4 anys hauran
d’estar acompanyats d’1 adult); WIFI gratis; 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.

