
CONDICIONS

Entrada i sortida

E  ntrada: A partir de les 16 h. Sortida: Abans de les 12 h.

Els horaris podran ser ampliats si hi ha disponibilitat fins les 15 hores, prèvia consulta. Les sortides
més tard de les 15 h es cobraran a 5 € l’hora.

Què inclou el preu

Roba de llit, tovalloles, paper WC i productes de neteja. No inclou gel, xampú ni servilletes.

NO INCLOU NETEJA DURANT L'ESTADA.  MOLT IMPORTANT: La casa s’ha de deixar en el 
mateix estat en què s’ha trobat.

Animals de companyia

5 € per animal i nit. Obligatori: Portar llit per als animals.
MOLT IMPORTANT: 
1. No podran quedar-se sols a la casa.
2. No podran pujar damunt del sofà ni dels llits, ni accedir a la zona d’habitacions.

Pagament, fiança, cancel·lacions i canvi de dates

Pagament i fiança: Per a confirmar la reserva s’abonarà el 25% del preu total com a senyal. La
resta de l’import es donarà en mà en el moment de l’entrega de claus, juntament amb una fiança
de 50 €, que serà retornada a l’eixida si s’han complert totes les condicions (neteja i mascotes) i
no s’ha trencat res.

Cancel·lacions:  En compliment  del  decret  19/97,  d’11  de febrer,  del  Govern Valencià,  sobre
reserves en allotjaments turístics, l'empresa en cas d'anul·lació de la reserva tindrà dret a una
indemnització, que resultarà d'aplicar els següents percentatges a l’import del 25% del senyal:
10% si l'anul·lació es fa amb més de 30 dies d'antelació; 50% si l'anul·lació es fa entre 30 i més de
7  dies;  100%  quan  l’anul·lació  es  faça  amb  7  o  menys  dies  d'antelació.  L’import  de  les
cancel·lacions quedarà en dipòsit  durant un mes, en el qual el client podrà fer-ne ús si  hi ha
disponibilitat,  atenint-se  a  possibles  variacions  de  preu,  sempre  a  l’alça,  en  funció  de  la
temporada.

Canvi  de dates:  El client  podrà canviar  les dates de la  seua reserva atenint-se als mateixos
percentatges i períodes de temps que en el cas de cancel·lacions, i  abonant també possibles
variacions de preu, sempre a l’alça, en funció de la temporada.

Bones pràctiques

Aigua: No deixes aixetes obertes més temps del necessari (mentre escures, et dutxes o rentes les
dents).
Llum i calefacció: Apaga la llum si no la utilitzes. Mantín portes i finestres tancades, contribuiràs a
l’augment de l’eficiència energètica.
Funcionament de la calefacció: La casa disposa de calefacció central amb horaris preestablerts.
No cal fer modificacions de cap mena.


