COMPRA EL TEU FORFAIT DE CAPS
DE SETMANA A L’APARTHOTEL.
IDEAL FAMILIES I AMICS

Busques apartament de temporada? Puges a esquiar sovint, però no tant com per llogar un
pis tota una temporada?

Vols tenir un espai per tu i les teves coses, sense haver d’estar pujant i baixant-ho tot cada
cap de setmana? Estàs fart de trobar-te l’apartament fred?

Estalvia’t diners i guanya comoditat:

Agafa un dels nostres forfaits de cap de setmana i et donem el servei de:
•
•
•
•
•
•

Apartament sempre net i calent al entrar, amb llençols i tovalloles.

Late check out; quedat fins diumenge a les 21h i disfruta d’un gran cap de setmana.

Guarda esquís i botes en un traster de 5m2, disponible durant tota la estada del pack.
Plaça de pàrquing en garatge soterrat.

Bar-cafeteria a la planta baixa amb terrassa exterior.
Accés a WIFI gratuït als apartaments i edifici.

Preus:

APARTAMENT 1
HABITACIO
190 €
55 €
245 €

PREU 2 NITS
PREU SERVEIS INCLOSOS
PREU TOTAL

4 CAPS DE SETMANA
5 CAPS DE SETMANA
6 CAPS DE SETMANA
7 CAPS DE SETMANA
8 CAPS DE SETMANA O MÉS

DESCOMPTE
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%

PREU FINAL FINDE
221 €
216 €
211 €
206 €
201 €

APARTAMENT 2
HABITACIONS
250 €
55 €
305 €

APARTAMENT 3
HABITACIONS
310 €
55 €
365 €

PREU FINAL FINDE
275 €
268 €
262 €
256 €
250 €

PREU FINAL FINDE
329 €
321 €
314 €
307 €
299 €

Et fem el pressupost a mida. Per reserves, consultes de disponibilitat, i per sol·licituds
especials, poseu-vos en contacte amb nosaltres directament a través del mail
hotel@fuco.fr o telèfon 638 885 911.

COMPRA EL TEU FORFAIT DE CAPS
DE SETMANA A L’APARTHOTEL.
IDEAL FAMILIES I AMICS

Forma De pagament:
40% en el moment de fer la reserva,

Cada cap de setmana es pagarà l’import del cap de setmana deduint el 40% ja adelantat.

Condicions: mínim de 4 caps de setmana a la temporada. Es considera cap de setmana

una estada mínima de dues nits consecutives, entrada divendres tarda i sortida diumenge
al vespre. No estan incloses les dates compreses entre: 27 desembre al 5 de gener, ni
setmana santa. En aquestes dates es calcularà un preu per nit de:

Apartament 1 habitació: 110€/nit

Apartament 2 habitacions: 140€/nit
Apartament 3 habitacions: 155€/nit
Política de modificació de dates:

Els clients poden modificar les seves reserves per escrit (mail):
•

•

Amb 7 dies d’antelació a la data d’arribada, sense costos.

Si la modificació es fa entre 7 dies i 48h d’antelació a la data d’arribada,

s’acceptaran fins a dos canvis sense cost. A partir del 3ra canvi es realitzarà una
•

penalització de 50€.

Davant qualsevol modificació el mateix dia d’arribada, l’aparthotel es veurà amb la
obligació de fer un cobro per no SHOW, l’ equivalent a cobrar el valor de 1 cap de
setmana de l’apartament reservat.

