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Preus SERVEIS CASA COLÒNIES 2016-2017 De 01/09/16 al 31/08/17

Serveis
Grups d'escolars i d'esplais (Fins els 16 anys)

Estiu (maig-octubre) Hivern (novembre-abril)
(si sou +35pax) (fins 35pax) (si sou +35pax) (fins 35pax)

P/C 28 € 29 € 30 € 32 €
1/2 Pensió 23 € 25 € 27 € 29 €
Dormir i Esmorzar 19 € 20 € 22 € 24 €
Dormir 16 € 17 € 19 € 20 €
Estada a la casa (no àpats) 13 € 14 € 14 € 15 €
Àpat extra 9 € 9 €
Acampar amb dret a casa 14 € 15 €
Acampar amb dret a piscina 8 €

Serveis
Grups d'Adults i Famílies

Tot l'any
(nens de 2-14 anys)(adults si sou un grupde +35 pax)

(adults si sou un grupde fins 35pax)
P/C 33 € 36 €
1/2 Pensió 29 € 31 €
Dormir i Esmorzar 24 € 26 €
Dormir 20 € 21 €
Estada a la casa (no àpats) 15 € 16 €
Àpat extra 9 €
Acampar amb dret a casa 18 € 20 €
Acampar amb dret a piscina 8 € 10 €
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CONDICIONS, EXTRES I PAGAMENT

TOTA LA CASA EN EXCLUSIVA!
Mínim 35 places en P/C (40 places del 25 de juny al 15 d'agost).SI SOU MENYS s'abonarà la P/C fins a les places requerides.

OCUPACIÓ MÍNIMA HIVERN (nov-abr)
15 persones/dia en P/C o 18€/persona no ocupada fins arribar a les 15 persones.Si ja hi ha un altre grup que n'ocupa una part s'agafa qualsevol grup.

OCUPACIÓ EN P/C I 1/2 PENSIÓ
L'ocupació en P/C és de 24 hores (matí-matí) o (tarda-tarda) i la 1/2 pensió (7 tarda-12 matí).Si s'ocupa més es cobrarà 6€/pax.

MENORS DE 2 ANYS
Els nens fins 24 mesos paguen 10€/dia

GRATUÏTAT PER ESCOLES I ESPLAIS
Els grups escolars o esplais de més de 45 persones tenen una gratuïtat cada 20 si fanalguna activitat a la casa.

PER CONFIRMAR RESERVA
Els serveis es consideraran reservats en fer-se una bestreta del 30% del total de l'estada alnúmero de compte: ES1401823491930201710998

IVA
Els preus són definitius, les estades a la casa són exemptes d'IVA (art. 20 de la llei de l'IVA)

ANULACIÓ RESERVA CONFIRMADA
En cas d'anul·lació de l'estada la bestreta no es retornarà si no es comunica 15 dies abans ies pot tornar a contractar la casa a un altre grup.

ABSÈNCIES D'ÚLTIMA HORA
Grups de 35 places o menys pagaran sempre la totalitat de les places contractades.Grups de més de 35 persones es pagarà 18€ persona/dia per les absències d'últim moment.


