
FORFAITS

EL FORFAIT inclou:

HAB. PREMIUM
TEMPORADA SETMANA SUPLT HAB. IND SETMANA

BAIXA 868 101 985
MITJA 940 101 1058
ALTA 1018 101 1135

●
●
●
●

●
●
●

HAB. PREMIUM
TEMPORADA 5 DIES SUPLT HAB. IND

BAIXA 403 104 470
MITJA 499 104 567
ALTA 535 104 603

●
●
●
●

HAB. PREMIUM
TEMPORADA 11 NITS DOBLE US IND 11 NITS

BAIXA 1350 1540 1557
MITJA 1484 1683 1691
ALTA 1616 1829 1823

TARIFA PREFERENT
●
●
●
●

TARIFA TURISTA (10% dte sobre la TARIFA PREFERENT)
●
●
●

Aquests preus no inclouen la taxa turística (0.50€ per persona/nit, aplicable a un màxim de 7 nits)

Menús amb aperitiu, més dos plats i postre, amb quatre eleccions en cada cas.
Vaixella, cuberteria i manteleria preferents.

Inclosos vi i aigua mineral.

Lliure elecció d’horari de menjars.
NO inclou begudes.

Buffet Lliure en el servei dels àpats.
Torns preestablers en els àpats.

    ENTRADA dia 1er amb dinar, 
    SORTIDA dia  12è amb esmorzar.
Programa d’animació socio-cultural.

Preu per persona en habitació doble amb dutxa o bany

10% I.V.A. inclòs (Si hi ha variació durant l’any, aquestes repercutiran en el preu final)

SETMANAL (5 dies / 4nits)
HAB. CONFORT

Control sanitari, preses d’aigua mineromedicinal i bany simple a piscina amb aigua
mineromedicinal segons prescripció facultativa.

TARIFA PREFERENT

    ENTRADA dia 1er amb dinar, 
    SORTIDA dia  5è amb esmorzar.
Programa d’animació socio-cultural.

Inclosos vi i aigua mineral.

FORFAIT DE DILLUNS A DIVENDRES
EL FORFAIT inclou:

Bombolles o dolls a piscina mineromedicinal segons prescripció facultativa
Estada de QUATRE NITS en règim de pensió completa, 

Lliure elecció d’horari de menjars.
NO inclou begudes.
TARIFA TURISTA (10% dte sobre la TARIFA PREFERENT)
Buffet Lliure en el servei dels àpats.
Torns preestablers en els àpats.

Preu per persona en habitació doble amb dutxa o bany

10% I.V.A. inclòs (Si hi ha variació durant l’any, aquestes repercutiran en el preu final)
TARIFA PREFERENT
Menús amb aperitiu, més dos plats i postre, amb quatre eleccions en cada cas.
Vaixella, cuberteria i manteleria preferents.

HAB. CONFORT

Control sanitari, preses d’aigua mineromedicinal i bany simple a piscina amb aigua
mineromedicinal segons prescripció facultativa.

TARIFA PREFERENT
12 DIES / 11 NITS 

Preu per persona en habitació doble amb dutxa o bany

10% I.V.A. inclòs (Si hi ha variació durant l’any, aquestes repercutiran en el preu final)
TARIFA PREFERENT
Menús amb aperitiu, més dos plats i postre, amb quatre eleccions en cada cas.
Vaixella, cuberteria i manteleria preferents.
Lliure elecció d’horari de menjars.
NO inclou begudes.

FORFAIT 12 DIES / 11 NITS 
EL FORFAIT inclou:

Bombolles o dolls a piscina mineromedicinal segons prescripció facultativa
Estada d'ONZE NITS en règim de pensió completa, 

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

Control sanitari, preses d’aigua mineromedicinal i bany simple a piscina amb aigua
mineromedicinal segons prescripció facultativa.

HAB. CONFORT

TARIFA PREFERENT
SETMANAL (8 dies / 7nits)

FORFAIT SETMANAL

Bombolles o dolls a piscina mineromedicinal segons prescripció facultativa
Estada de SET NITS en règim de pensió completa, 
    ENTRADA dia 1er amb dinar, 
    SORTIDA dia  8è amb esmorzar.
Programa d’animació socio-cultural.
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