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ANNEX 

Final del Campionat de Catalunya per Equips d’Edats 

Categories sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18 

DATES 

Del dia 12 al 14 d’octubre de 2017. 

LOCAL DE JOC I ALLOTJAMENT  

El campionat se celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda). 

 Hotel**** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5, 43480 La Pineda, Tarragona 

HOTEL 

La reserva de les habitacions pertinents dels equips participants, delegats/des i 
acompanyants s’ha de fer a través d’aquest enllaç de reserves. LES RESERVES SÓN 
LIMITADES I PER ORDRE DE RESERVA. 

Modalitats de preus  

El preu de l’estada per persona (inclou 2 pensions completes més un àpat extra, des 
del dinar del dia 12 d’octubre fins el dinar del dia 14 d’octubre, amb aigua i vi inclosa, i 
la taxa turística) serà: 

 
  

PREUS PER PERSONA 2PC + 1 dinar  

1a i 2a persona  
(independentment de l'edat) 

90,00€ 
 

3a i 4a persona menor de 12 anys 
complerts 

50,00€ 
 

3a i 4a persona adulta 75,00€  

Suplement Individual per dia 20,00€  

El preu és un preu tancat per a tothom allotjat a l’hotel i no es reduirà en el cas que no 
es faci un dels àpat. 

Per a tots aquells esportistes, delegats o acompanyants que efectuïn reserva passat el 
dia 2 d’octubre, en cas d’haver habitacions disponibles, tindran un recàrrec de 15%.  
Igualment, a qualsevol canvi que es realitzi d’una reserva abans de 48 hores d’entrada 
a l’hotel o es faci un canvi directament els dies de torneig tindrà un recàrrec de 15 %. 
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El pagament de l’allotjament s’haurà de fer a l'agència Viatges Tarraco per 
transferència bancària al compte de Caixabank ES55 2100 0668 85 0200196018 
indicant el número de reserva de l’allotjament.  

En el cas de tenir qualsevol dubte respecte les reserves, podeu posar-vos en contacte 
amb l’agència al telèfon 93 010 79 27. Si el dubte és respecte el campionat, podeu 
posar-vos en contacte amb la Federació Catalana d'Escacs: 93.318.59.26. 

El pagament de la reserva d’habitacions, que cal efectuar al compte de l'agència de 
viatges, s'haurà de fer efectiu com a data límit el divendres, 6 d’octubre, i no es pot 
carregar al compte del club. En el cas de no fer el pagament en la data establerta la 
reserva s'anul·larà.   


