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Condicions Tot Inclòs

A l’arribada a l’hotel, el client serà identificat amb un braçalet “Tot Inclòs”. El braçalet da dret al client a gaudir dels 
serveis i productes inclosos als llocs i horaris detallats en el Programa “Tot Inclòs” i detallats a les cartes exposades 
en el restaurant i snack-bar.

RESTAURANT: segons horari de servei 

·  Pensió Completa (esmorzars, dinars i sopars) 
·  Vi de la casa (blanc, rosat i negre) sangria de vi 
·  Refrescos (soft drinks), 
·  Cervesa nacional barril i aigua embotellada. 

Servei al dinar i sopar, no a l’esmorzar 

BAR: (horari 10:00h a 23:00h): Veure carta bar “Tot Inclòs”

· Sangria de vi, refrescos (soft drinks), agua mineral 
· Cafè, tè e infusions 
· Cervesa nacional barril 
· Begudes alcohòliques marques nacionals (ginebra, vodka, rom whisky i brandy) i algunes internacionals com 

Ballantines, JB, Bacardi, Smirnoff, Beefeater, … 
· Vermut marques nacionals i algunes internacionals com Martini, Campari, Ricard, Pernod, … 
· Combinats marques nacionals 
· Gelats: polos, terrines, sandvitx, conus
· Variat d’entrepans (pernil, formatge, vegetals …) i sandvitxos  
· Pastels

SNACK I BERENARS:  Veure horaris i carta bar “Tot Inclòs”  

Horari 10:00h to 18:00h Snack exclusiu par a Tot Inclòs

· Amanides 
· Hamburgueses 
· Salsitxes de Frankfurt 
· Pizza en porcions 
· Patates fregides (chips) i Nuggets 
· Variat d’entrepans (pernil, formatge, vegetals …) i sandvitxos  
· Pastissos 

SPORT CENTER I ACTIVITATS: segons horaris establerts i disponibles de l’hotel 

· Ús de piscines exteriors, climatitzades i jacuzzi segons horaris establerts 
· Ús de pista poliesportiva 
· Ús pista de petanca 
· Animació diària i nocturna i espectaculars  
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HIGIENE I SEGURETAT:

 · Les begudes i menjar només es podran consumir als locals on es realitza la comanda (no es podrà portar del 
restaurant al bar, bar a piscina, etc.). 

· A la piscina només estan permesos els gots de plàstic.  

NORMATIVA:

 · El “Tot Inclòs” només per estàncies mínimes de 6 nits, per a tots el components de la reserva i per a tot el 
període de la reserva. 

· El braçalet “Tot Inclòs” es personal i intransferible i només es permet una beguda i un Snack en el mateix 
moment i no acumulable.  

· La Direcció de l’Hotel de reserva el Dret de retirar el braçalet “Tot Inclòs” en el cas de mal us per part del client 
(malgastar menjar o begudes, convidar a menjars o begudes a persones sense braçalet “Tot Inclòs”) 

· És obligatori mostrar el braçalet  “Tot Inclòs” al sol·licitar el servei. 
· No se serviran begudes alcohòliques a menors de 18 anys. 

SERVEIS NO INCLOSOS:

· Lloguer de material esportiu, bicicletes, billars ... 
· Màquines recreatives 
· Articles Golden 
· Caixa forta, garatge 
· Menjars i begudes no especificats en el Programa “Tot Inclòs” i fora dels horaris establerts. Veure carta “Tot 

Inclòs”

Li desitgem que gaudeixi dels nostres serveis “Tot Inclòs” 


