
 

102 €   97 € PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE I NIT 

ALLOTJAMENT EN HABITACIÓ DOBLE CONFORT 

ESMORZAR BUFFET LLIURE 

1 PISCINA TERMAL AMB JETS A PRESSIÓ, BOMBOLLES I CASCADA CERVICAL (20 MINUTS) I LLIT 

DE MASSATGE HIDROJET (15 MINUTS)  

BARNÚS I SABATILLES DE BANY DISPOSATS A L’HABITACIÓ 

 
 

ELS NOSTRES CLIENTS DISPOSEN DE LLIURE ACCÉS A:       

 Piscina exterior climatitzada oberta durant tot l’any 

 Wi-fi gratuïta 

 Gimnàs de cortesia 

 Bicicletes mountain-bikes per a excursions (disposem de rutes a la recepció de l’hotel) 

 Amplis jardins 

 Terrassa on també podreu gaudir de servei d’esmorzar, dinar i sopar en els mesos d’estiu 

 

Condicions aplicables a l’any 2019: 

 Paquet per a estades de diumenge a divendres (consulteu disponibilitat i preus per a la nit del dissabte així  

 com nit especials i dades puntuals de fires i temporada alta). 

 El check-in es realitza a partir de les 15.00 hores i fins la mitjanit. 

 Taxa turística no inclosa (0,50 € per ocupant major de 16 anys i nit, màxim 7 dies) 

 Per accedir a la zona termal és obligatori l'ús del barnús i les sabatilles de bany. 

 En cas d'embaràs, malaltia, problemes cardiovasculars, s'haurà de comunicar abans de l'arribada. 

 Tots els serveis termals tenen caràcter de privats. 

Reserves: 

A l’hora de realitzar la reserva al tel. 93 865 01 00 o bé per correu electrònic recepcio.b@grupbroquetas.com 

caldrà que us identifiqueu amb el codi 2019CCOO. 

Després de fer la reserva es procedirà a contactar-vos via e-mail o sms a través de Phone & Sell per fer el pagament del 50% del preu 

total a mode de bestreta. Si es cancel·la la reserva fins a 4 dies abans de la data d'arribada aquest import serà retornat. Si la cancel·lació 

es realitza durant els 3 dies abans de l'arribada es cobrarà el 50% del preu total, és a dir, no es retornarà la bestreta realitzada. Si no es 

cancel·la la reserva o no us presenteu a l'hotel (non-show) es cobrarà el 100% del preu total. 
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