HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA
Carretera del Balneari, s/n tel: 977 880 025
VALLFOGONA DE RIUCORB (Tarragona)
www.hotelbalneari.com

info@hotelbalneari.com

OFERTES ESPECIALS 2023
OFERTA PER MAJORS DE 55 ANYS

SERVEIS INCLOSOS:
Estada a l’hotel de 5 dies / 4 nits en règim de Pensió Completa (begudes no incloses).
-Atenció sanitària el primer dia
-Poder beure aigua mineromedicinal del manantial
- 4 banys a la piscina balneària (40 minuts)
- 2 dutxes circulars o 2 Vaporariums (sempre que no hi hagi cap contraindicació mèdica).
- Servei d’animació sociocultural.
Preu especial promoció:
325,00 € per persona en habitació doble confort fins el 18/06/23 i del 08/10/23 fins final de temporada
335,00 € per persona en habitació doble confort del 19/06 fins el 23/07/23 i del 18/09 al 01/10/23
347,00 € per persona en habitació doble confort a partir del 24/07 fins el 17/09/23
LA NIT DEL DISSABTE TINDRÀ UN SUPLEMENT DE 15,00 € per persona.

ESCOLTA EL TEU COS

3 DIES / 2 NITS
SERVEIS INCLOSOS:
Estada a l’hotel en règim D’ALLOTJAMENT I ESMORZAR 3 dies / 2 nits, amb UN BANY DE 40'
a la piscina balneària.
Preu per habitació doble confort …................................................. 211,00 €
I si vols afegir més nits amb un bany més, el preu serà:
- 4 dies / 3 nits amb dos banys a la piscina balneària…..................... 310,00 €
- 5 dies / 4 nits amb tres banys a la piscina balneària….................... 394,00 €
- 6 dies / 5 nits amb cuatre banys a la piscina balneària…................ 455,00 €
LA NIT DEL DISSABTE TINDRÀ UN SUPLEMENT DE 30,00 €. Del 24/07 al 17/09/23, consultar tarifes .

BENESTAR CORPORAL

3 DIES / 2 NITS
SERVEIS INCLOSOS:
- Allotjament en règim de PENSIÓ COMPLETA
- 40 minuts de bany a la piscina balneària, amb bombolles i dolls per dos dies
-1 Hidrorelax
-1 Hidratació corporal de 20'
-1 Vaporàrium
Preu: 252,00 € per persona en habitació doble confort fins el 18/06/23 i del 17/09/23 a final de temporada
284,00 € per persona en habitació doble confort a partir del 19/06/23 i fins el 17/09/23

ESPECIAL PRIMAVERA

3 DIES / 2 NITS
SERVEIS INCLOSOS:
- Allotjament en règim de MITJA PENSIÓ
-40 minuts de bany a la piscina balneària amb bombolles i dolls (1 dia)
-1 Dutxa a pressió
-1 Aplicació local de parafang calent terapèutic

Preu: 177,00 € per persona en habitació doble confort fins el 18/06/23 i del 17/09/23 a final de temporada
181,00 € per persona en habitació doble confort a partir del 19/06/23 i fins el 17/09/23

OFERTA DINÀMICA

SERVEIS INCLOSOS:
-1 NIT D’ESTADA A L’HOTEL AMB ESMORZAR I 40 MINUTS DE BANY A LA PISCINA BALNEÀRIA.
Preu per habitació doble confort:
140,00 € fins el 31/05/23 i del 09/10/23 a final temporada. (Les nits de dissabte a 143,00 €)
143,00 € del 01/06/23 fins el 18/06/23 i del 11/09/23 fins el 08/10/23. (Les nits de dissabte a 150,00 €)
150,00 € del 19/06/23 fins el 31/07/23. (Les nits de dissabte a 162,00 €)
162,00 € del 01/08/23 fins el 10/09/2023. (Les nits de dissabte a 182,00 €)

VETLLADA ESPECIAL

SERVEIS INCLOSOS:
-1 Nit en règim de MITJA PENSIÓ per a dos persones (Sopar amb menú especial + Ampolla de cava + Esmorzar)
-1 Forfait balneari / dia per persona
Late check-out (segons disponibilitat)–consultar a recepció.
Preu per persona en habitació doble confort:
82,00 € fins el 18/06/23 i del 01/10/23 a final temporada. (Nit de dissabtes o festius amb pont: 90,00 €)
84,00 € del 19/06/23 al 23/07/23 i del 11/09/23 al 30/09/23. (Nit de dissabtes o festius amb pont: 93,00 €)
87,00 € del 24/07/23 al 10/09/23. (Nit de dissabtes o festius amb pont: 96,00 €)

ESPECIAL ESTIU: TURISME EN FAMÍLIA

AVIS I NETS
Per a disfrutar conjuntament d’uns dies fomentant la diferència generacional: 2 adults + 2 nens (*)
(*) Fins a 2 nens gratuïts (fins a 12 anys d’edat). Consultar condicions pel 3er nen/a.
6 DIES / 5 NITS (de diumenge a sopar fins divendres després de dinar)
SERVEIS INCLOSOS:
50% de descompte en bany a la piscina balneària.
Accès gratuït a la piscina exterior.
Parking exterior gratuït.
Preu: 430,00 € per persona (Juny i Juliol)
440,00 € per persona (Agost)
OPCIÓ PER PARES (2 adults + 2 nens (*)
(*) Fins a 2 nens gratuïts (fins 12 anys d’edat). Consultar condicions pel 3er nen/a.
CAP DE SETMANA: 3 DIES / 2 NITS en règim de MITJA PENSIÓ (begudes no incloses)
SERVEIS INCLOSOS:
50% de descompte en bany a la piscina balneària.
Accès gratuït a la piscina exterior.
Parking exterior gratuït.
Preu: 206,00 € per persona (Juny i Juliol)
210,00 € per persona (Agost)

IMPORTANT

Tots els tractaments es podran realitzar exceptuant que el client tingui alguna contraindicació mèdica.
Tots els preus inclouen IVA.
Els preus no inclouen la TAXA TURÍSTICA (0,66€ per pernoctació i persona; no aplicable a menors de 17 anys).
SUPLEMENT HABITACIÓ PREMIUM: 15,00€ per persona i dia
Les begudes del menjador no estan incloses. La MITJA PENSIÓ és esmorzar i sopar.

