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Hotel Port Ainé 2000 ***
CALENDARI

Situat a 2000 metres d’altura. Amb totes les comoditats d’un tres estrelles i un enclavament privilegiat
que ofereix unes vistes espectaculars, l’hotel promet una experiència inoblidable.
Ideal per a parelles i famílies per la seva situació a peu de pistes.
Serveis: llar d’infants, garatge privat, gimnàs, sauna, botiga, sala de jocs recreatius, pub/discoteca, sales
amb televisions, cafeteria i restaurant, WIFI gratuït.
Serveis a les habitacions: habitacions amb bany complet, calefacció, televisió via satèl·lit, servei
opcional de caixa forta.

Hotel Port Ainé 2000 *** - Tarifes

CONDICIONS
Preus per persona amb IVA inclòs en base a habitació doble standard.
Preus comissionables per AAVV i TTOO
Allotjament
• 40% de descompte en nens (en allotjament) de 3 a 14 anys inclòs compartint habitació amb dos adults. Allotjament gratuït per nens de 2 anys, amb
el mateix règim que els adults; 3ª y 4ª persona en hab. doble descompte del 20% sobre tarifa d'allotjament i règim escollit
• Suplement habitació individual 25€/nit (comissionables)
• Àpats addicionals: 15€ adults, 10€ nens (comissionables)
• Suplement Sopar Fi d'Any (obligatori): 100€ Adu/50€ Inf & Men (comissionables)
• Mínims d'estància: 2 nits d'allotjament (t.mitja) - 3 nits d'allotjament (t.alta) excepte paquets amb forfait (disponibilitat sota petició)
• Pàrquing subterrani 1 dia: 8€ pagament directe al allotjament
• Check In a partir de les 16:00 hrs. Check Out fins les 15:00hrs. Consultar a Recepció per a Late Check Out
• Els preus no inclouen la Taxa Turística de Catalunya; 0,50€ per persona (majors de 16 anys) i nit. Pagament directe al allotjament.

Paquets Allotjament + Serveis Estació
• Els forfets no utilitzats només seran reemborsats
en cas de tancament total de les 2 estacions
• Els forfets de pack no inclouen assegurança
d'accidents. S'ha d'adquirir a taquilles segons
tarifes de la temporada vigent (preu net)
• Els paquets queden subjectes a les condicions
explicites de la pàgina web i el contracte de
reserva
• Per la conformació d'altres packs, consultar amb
la Central de Reserves (932 041 041) o a
reserves@turismefgc.cat

