
Tarifa 2017 IVA inclòs

* La neteja de l'habitació, el canvi de tovalloles i llençols es realitza a partir de la 4a nit. En cas de 
voler aquest servei abans de la 4a nit cal demanar-ho expressament i abonar l'import supletori.

Per a temporada alta l'estada mínima serà de 2 nits.
Temporada alta: 18/3/2017 al 21/3/2017; 01/04/2017 al 03/05/2017; 01/08/2017 al 31/08/2017; 
09/09/2017 al 12/09/2017; 21/09/2017 al 25/09/2017; 11/10/2017 al 16/10/2017; 01/12/2017 al 
11/12/2017. 

Les habitacions dobles de l'edifici principal son bany complet (dutxa, lavabo i vàter sec separador). 
Les habitacions dobles de l'ala oest tenen els banys complerts (dutxes, lavabos i vàter) compartits 
en l'exterior de les habitacions, i d'ús exclusiu per a les persones allotjades. 

Les habitacions a l'igual que tota la casa compleixen amb els criteris de casa ecològica i sana. 
L'estructura de l'edifici és de fusta i bales de palla. En l'interior s'han fet servir pintures elaborades a 
casa, amb argila natural i lliure de tòxics, els terres són de parquet natural.

Condicions de reserva:
• Validació de la reserva: 25% anticipat mitjançant transferència bancària (per a reserves bonus

regal, el 100% del preu total)
• Per estades d'una nit, el pagament s'ha d'efectuar per anticipat.
• Horari d'entrega de l'habitació: a partir de les 16h
• Horari de deixar l'habitació: fins a les 12h
• Cancel·lació anticipada inferior o igual a 7 dies a la data d'arribada a la reserva, no es tornarà 

l'import anticipat.
• Mitjans de pagament: Efectiu i/o transferència bancaria
• Actualment no acceptem targeta bancaria

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o necessitat addicional que pugueu tenir.

Mail: maslallum@maslallum.es   Web: http://www.maslallum.es/  Telf.: 978090601 - 617370305

Preus per nit amb IVA inclòs Temporada

Habitació doble amb bany (dutxa, lavabo i vàter sec) (llit 135-150) 75,00 €
Habitació doble amb bany exterior compartit (llit 135-150 o llits indiv.) 75,00 €

Habitació familiar (máxim 2adults i 3 infantil fins a 14 anys) 125,00 €
Llit supletori 20,00 €
Llit bressol supletori 10,00 €
Altres serveis
Esmorzar per persona 7,00 €
Picnic adult per emportar 9,00 €
Picnic infantil per emportar (fins a 10 anys) 7,00 €
Sopar adult 15,00 €
Sopar infantil (fins a 10 anys) 9,00 €
Altres serveis *
Servei de neteja diari 10,00 €
Canvi tovalloles 5,00 €
Canvi llençols 15,00 €
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