
Empresa: CLUB ESCACS VALLS
Adreça:

Població:

Nif:

Contacte: Sr Francesc Blasco

Telf: 692650073

E-mail: francescblasco1@gmail.com

Concepte: TORNEIG DESEMBRE 2019

GRALT 1 2 Habitació Doble d'ùs individual AD 1 58,20 €                      116,40 €               

Allotjament i esmorzar bufet lliure

GRALT 1 2 Habitació Doble AD 2 76,20 €                      152,40 €               

Allotjament i esmorzar bufet lliure Preu per pax 38,10 €                 

GRALT 1 2 Habitació Triple AD 3 104,40 €                    208,80 €               

Allotjament i esmorzar bufet lliure Preu per pax 34,80 €                 

GRALT 1 2 Habitació Quàdruple AD 4 133,40 €                    266,80 €               

Allotjament i esmorzar bufet lliure Preu per pax 33,35 €                 

1 llit de matrimoni i una llitera

GRALT 1 2 Habitació Doble d'ùs individual MP 1 76,20 €                      152,40 €               

Sopar, allotjament i esmorzar bufet lliure

GRALT 1 2 Habitació Doble MP 2 112,20 €                    224,40 €               

Sopar, allotjament i esmorzar bufet lliure Preu per pax 56,10 €                 

GRALT 1 2 Habitació Triple MP 3 173,90 €                    347,80 €               

Sopar, allotjament i esmorzar bufet lliure Preu per pax 57,97 €                 

GRALT 1 2 Habitació Quàdruple MP 4 205,40 €                    410,80 €               

Sopar, allotjament i esmorzar bufet lliure Preu per pax 51,35 €                 

1 llit de matrimoni i una llitera

TAXA 1 1 TAXA TURÍSTICA GENCAT 1 0,50 €                        0,50 €                    

SERVEIS GRATUITS

Aigues a l'habitació

Ús de la nostra sauna, jacuzzi i gimnàs.

Parquing exterior

Wifi

TOTAL IVA INCLÒS:

PRESSUPOST

Pax

?

Nº Factura Data

13/09/2019

Preu Unitari

Entrada el divendres dia 27 i sortida 

el diumege dia 29 de desembre de 

2019

Reserva

Pax

Habitacions

?

Descripció TotalCòdi Quantitat Nits

Allotjament i Esmorzar

Mitja pensió

mailto:francescblasco1@gmail.com


El preu indicat inclou el 10 % de IVA. 

PREUS NETS NO COMMISIONABLES

*Taxa Turística:

La Generalitat de Catalunya aplica una taxa diària per persona i nit que es pagarà directament

a l'hotel a la hora de fer el Check in.

Els nens de 16 anys o menys, resten exents del pagament.

La taxa s'aplica fins a un máxim de 7 nits continues amb un import màxim per persona de 3,50€.

Garantia:

Necesitem que, si us plau, ens facilitin una targeta de crèdit amb la seva data de caducitat per tal de garantitzar la seva reserva.

Política d' horaris:

L' hora d' entrada per efectuar el registre són les 14:00 hores (check-in ) i l' hora límit per efectuar 

el registre de sortida (check-out ) són les 12:00 hores.

Política de cancelació:
14 dies abans de l'arribada: el 100% de la devolució de tot el grup.

7 dies abans de l'arribada: el 40% de la devolució de tot el grup.

Forma de pagament

El 40% de l' import total, al moment de la confirmació de la reserva.

El 60% restant s' abonarà 7 dies abans de l' arribada del grup.

Dades d' interès:

Per la seva comoditat i disfrutar de la seva estada a l' Hotel Class Valls, ens complau proporcionar-li dades addicionals 

sobre els nostres serveis i instal·lacions que trobarà al següent enllaç a la nostra web: 

http://www.hotelclassvalls.com/es/hotel

També, i per gaudir de la nostra oferta gastronòmica, adjuntem un enllaç amb la informació relativa al nostre restaurant

El Tast Valls

http://www.hotelclassvalls.com/es/restaurante/el-tast-valls/1

Per a qualsevol altra informació, dubte o aclariment, li demanem que es posi en contacte amb nosaltres al telèfon 

+34 977 608 090 o per correu electrònic: 

info@hotelclassvalls.com

Adjuntem els enllaços a les nostres xarxes socials, on podrà seguir-nos i estar al dia de les nostres ofertes 

i de l' actualitat de la zona:

https://www.facebook.com/HotelClassValls

https://twitter.com/HotelClassValls

https://instagram.com/hotelclassvalls/

*Número de compte Hotel Class Valls: QUDA 2010 S.L.

La Caixa

ES34 2100 0844 2902 0064 6434

CAIXESBBXXX
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