
 
 

Cap d’Any 2019 
 

Estada de 1 nit en habitació doble 

en règim d’allotjament i esmorzar, 

Sopar de gala i la festa de Cap d’Any. 

410 € IVA inclòs 

*** 

Estada de 2 nits en habitació doble 

en règim d’allotjament i esmorzar, 

Sopar de gala i la festa de Cap d’Any. 

525 € IVA inclòs 

*** 

Estada de 3 nits en habitació doble 

en règim d’allotjament i esmorzar, 

Sopar de gala i la festa de Cap d’Any. 

656 € IVA inclòs 

(Estades: preu per 2 persones en habitació estàndard,                                                                                  

IVA inclòs, taxa turística no inclosa) 

*** 

Sopar de Gala i festa de cap d´any 

130 € IVA inclòs (Preu pepersona) 

50€ IVA inclòs (Nens menors de 15 anys) 

 

 

 

Cap d’Any 2019 
 

Estada de 1 nit en habitació doble 

en règim d’allotjament i esmorzar, 

Sopar de gala i la festa de Cap d’Any. 

410 € IVA inclòs 

*** 

Estada de 2 nits en habitació doble 

en règim d’allotjament i esmorzar, 

Sopar de gala i la festa de Cap d’Any. 

525 € IVA inclòs 

*** 

Estada de 3 nits en habitació doble 

en règim d’allotjament i esmorzar, 

Sopar de gala i la festa de Cap d’Any. 

656 € IVA inclòs 

 

 

(Estades: preu per 2 persones en habitació estàndard,                                                                                  

IVA inclòs, taxa turística no inclosa) 

*** 

Sopar de Gala i festa de cap d´any 

130 € IVA inclòs (Preu per persona) 

50€ IVA inclòs (Nens menors de 15 anys) 



 
 

 

 

 

Nuestras ofertas para 

Navidad y San Esteban 2018 

 

*** 

Precios por habitación doble estándar con desayuno buffet 

(IVA incluido, tasa turística no incluida) 

 

*** 

2 NITS: 24 i 25 de Desembre    260 € 

 

3 NITS: 24, 25 i 26 de Desembre   390 € 

 

4 NITS: 23, 24, 25 i 26 o 27 Desembre   485€ 

 

***** 

A su disposición  en nuestro restaurante 

“LA BORDA DE L’AVI” 

Carta especial Nadal 2018 

(recomendamos hacer reserva prèvia) 

 

 

 

 

 

 

 

Les nostres ofertes per 

NADAL I SANT ESTEVE 2018 

 

*** 

Preus per habitació doble amb esmorzar bufet 

(IVA inclòs, taxa turística no inclosa) 

 

*** 

2 NITS: 25 i 26 de Desembre   260 € 

 

3 NITS: 24, 25 i 26 de Desembre   390 € 

 

4 NITS: 23, 24, 25 i 26 o 27 Desembre 485€ 

 

***** 

A la seva disposició al nostre restaurant 

“LA BORDA DE L’Avi”  

Carta especial Nadal 2018 

 (recomanem fer reserva prèvia) 

 

 



 
 

Suplements per Nadal i cap d’any 2018 

Habitació amb vistes                        +21€ per nit 

Habitació superior                        +31€ per nit 

Habitació Suite + Fondue de xocolata 

al restaurant (1 nit)                               +51€ per nit 

Nens de 0 a 2 anys            Bressol gratuït 

Nens de 2 a 12 anys                 + 45€ per nit 

Adults i nens de + de 12 anys              + 61 € per nit 

*** 

A més a més, si es queda una cinquena nit                      

60€ (habitació doble amb esmorzar inclòs) 

 

 

 

 

 

Suplementos para Navidad y fin de año 2018 

Habitación con vistas            +21€ por noche 

Habitación superior            +31€ por noche 

Habitación Suite    + Fondue de chocolate en el   

restaurante (1 nit)                    +51€  por noche 

Niños de 0 a 2 años    Cuna gratis 

Niños  de 2 a 12 años    + 45€ por noche 

Adultos y niños de más de 12 años   + 61 € por noche 

*** 

A más si se queda una quinta noche 

60€ (habitación doble con desayuno incluido) 
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