TARIFES DIÀRIES 2018

S'acceptaran grups mínims de 20 persones. En cas de ser menys, igualment s'aplicarà una tarifa
mínima de 20 persones.
Per a col·lectius amb necessitats especials i associacions sense ànim de lucre cal consultar les
tarifes amb la gestió de la casa de colònies. Us atendrem amb molt de gust.
Als caus i esplais per estades superiors a 5 dies, aplicarem a tot el grup la tarifa infantil de 30€
IVA inclòs.
En el cas d'ampes, esplais i associacions juvenils, per cada 20 infants, un monitor gratuït.
A les famílies nombroses que ho acreditin se'ls farà un descompte de 2 per 1 en la tarifa infantil.
Cal depositar una fiança de 100€ que serà retornada si la casa està en perfecte estat de neteja i sense
desperfectes.
INFANTS DE 3 A 12 ANYS1

A PARTIR DE
13 ANYS

DORMIR I DRET A CUINA2

15,00€

15,00€

DORMIR I ESMORZAR

17,73€

17,73€

MITJA PENSIÓ

22,73

25€

PENSIÓ COMPLETA

27,27

31,82€

ÀPAT EXTRA

7,27€

9,09€

DINAR I PASSAR EL DIA

9,09€

10,91€

TALLERS

5€

5€

1. Els infants de 0 a 3 anys hauran de pagar una tarifa reduïda amb monedes de xocolata.
2.La modalitat de dret a cuina té una recàrrec de 100€.
Complements:

• Lloguer de tovalloles 1,5€
• Lloguer de llençols 2€
• Lloguer de material esportiu (tarifes segons el material)
També podeu gaudir d'una cuina selecta i menús a preu tancat que podeu sol∙licitar d'avançada.
Preus sense IVA. L'impost serà calculat en la base al T% vigent (10%). En cas que aquest T% sigui
modificat, els preus finals amb l'IVA seran modificats. Preus vàlids per a tot l'any 2018.
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En cas que algun dels àpats contractats durant l'estada s'hagi de fer fora de les nostres instal·lacions,
us el preparem per emportar o el duem al lloc que indiqueu.
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