
CONDICIONS DE CONTRACTACIO 

PROCEDIMENT DE RESERVA: 

-Per formalitzar la reserva cal ingressar en el comte bancari indicat una paga i senyal 
corresponent  a un 25% del preu total de l´estada. 

-La resta de l´import s´abonarà durant l´estada a l´allotjament. 

-L´allotjament serà ocupat exclusivament pel nombre de persones reservades. 

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ : 

-Aquest allotjament es lloga íntegrament (la casa sencera). 

-Es considera temporada alta els mesos de juliol ,agost, els ponts , setmana santa i cap d´any. 

-Es considera temporada baixa la resta de l´any. 

-Durant els mesos de juliol i agost, es prioritza les estades de una setmana o mes. 

-Durant els caps de setmana l´estada mínima prioritària és de dues nits. 

-Si es desitja contractar un llit supletori té un cost extra de 30 €,  i cal informar-ne prèviament. 

-Es disposa de bressol sense cost addicional per menors de dos anys. 

-S´accepten animals de companyia. 

HORARIS D´ENTRADA I SORTIDA: 

Per reserves de cap de setmana: 

          Entrada: Divendres a la tarda (hora a convenir) 

          Sortida: Diumenge abans de les 19:00 (altres opcions a convenir) 

Per reserva de setmana sencera: 

          Entrada: Dilluns a migdia a partir de les 16:00 

           Sortida: Diumenge abans de les  19:00 

Altres horaris a convenir 

CONDICIONS DE CANCEL.LACIÓ : 

D´acord amb el DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d´establiments d´allotjament turístic i 
d´habitatges d´ús turístic  de la Generalitat de Catalunya s’aplicarà el següent règim de 
cancel·lacions: 

La cancel·lació efectuada pel client dintre dels deu dies anteriors a la data d´arribada dóna lloc 
a les següents penalitzacions: 

a)      Reserva per dos o menys dies , elm 50% del preu total de l´estada. 
b)       Reserva per més de dos dies i fins set dies, el 35% del preu total de l´estada. 
c)        Reserva per més de set dies, el 25% del preu total de l´estada. 

Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de 
força major, degudament acreditada. 

El client té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense  cap penalització, sempre que es faci 
abans dels deu dies anteriors a la data d´arribada. 


