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Escapada romàntica al Magma
119

Individual | Núm. dies: 2 | Núm. nits: 1

Gaudeixi del centre lúdic termal Magma (Santa Coloma de Farners) i del descans a
l'Hotel Ripoll.
Data inici:
01/01
Data final: 31/12
Hora inici:
Punt d'inici: Sant Hilari Sacalm
Detall programa: Dia 1: Allotjament
Dia 2: Esmorzar, entrada al Magma i fi del programa

12:00

.
Vàlid durant: 2013
Inclou:

1 allotjament en hab superior amb esmorzar, 1 entrada al Magma (3 h) i 1 pack
romàntic (bombons, rosa i cava)

No inclou:

Taxa turística
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REGLAMENT D'ÚS DEL XEC REGAL
1. A través del Xec Regal, es pot adquirir qualsevol dels programes, amb data oberta, per ser consumits durant la
temporada vigent. Per tal de gaudir dels serveis serà imprescindible confirmar la reserva amb la màxima antel•lació
possible amb el nostre departament de Recepció i Reserves a través del telèfon 972 868 025 o a info@hotelripoll.cat.
HOTEL RIPOLL no garanteix el servei dels Xecs Regal que no hagin estat confirmats.
2. En el cas de voler fer la reserva en el moment d’iniciar el procés del Xec Regal caldrà realitzar la gestió contactant
directament amb el departament de Recepció i Reserves de l’HOTEL RIPOLL a través del telèfon 972 868 025 o a
info@hotelripoll.cat per tal de consultar la disponibilitat.
3. Tots els vals de regal tenen una data de validesa, la qual és improrrogable, especificada en el mateix Xec Regal.
4. En el cas que desitgi obtenir més d’un val de regal, s’haurà de fer el procés per duplicat.
5. La reserva únicament es considerarà vàlida una vegada s’hagi realitzat el cobrament mitjançant targeta bancària o
transferència.
6. Els serveis contractats en cap cas es podran canviar ni modificar per altres serveis una vegada s’hagi realitzat el
pagament.
7. En cap cas es retornarà l’import dels serveis una vegada efectuat el cobrament.
8. Una vegada realitzat el cobrament, l’usuari del Xec Regal rebrà la reserva confirmada en el seu correu electrònic.

