Equipamento de Educación Ambiental
Albergue de Ecoturismo

Grupos escolares 2019
(con actividades de Educación
Ambiental e Ocio Activo)
Estancia de 1 día
1 xantar e Actividades de E.A.

TEMPADA BAIXA

TEMPADA ALTA

(Desde o 1 de
Setembro ate o 15
de Marzo)

Marzo ate o 30 de

(Desde o 15 de
Xuño)

25.00 €

28.00 €

(*) Para grupos de
máis de 40 persoas

Estancia de 2 días (1 noite)
2 comidas
1 merenda
1 cea
1 aloxamento con almorzo
Actividades de E.A.

55.00 €

63.00 €

81.00 €

89.00 €

118.00 €

132.00 €

149.00 €

159.00 €

Estancia de 3 días (2 noites)
3 comidas
2 merendas
2 ceas
2 aloxamentos con almorzo
Actividades de E.A

Estancia de 4 días (3 noites)
4 comidas
3 merendas
3 ceas
3 aloxamentos con almorzo
Actividades de E.A.

Estancia de 5 días (4 noites)
5 comidas
4 merendas
4 ceas
4 aloxamentos con almorzo
Actividades de E.A.
Prezos válidos ata Xuño de 2019. IVE incluido.
*Estes prezos NON inclúen edredón de pluma con funda nin toallas. O uso do edredón con
funda máis as toallas de lavabo e ducha incrementan o prezo en 6 € por persoa e día. Sí inclúen
saba baixeira e almofada con funda.
*Os acompañantes dispoñen dunha praza gratuita por cada 20 participantes.
• (*) Oferta 1º trimestre para grupos de máis de 40 part. De 10 a 13:30 h 12€; Un día sen
xantar con activ 17 €; Un día con xantar e activ 22 €
• (****)Tempada Alta: Un día sen xantar con activ: ata as 17:00 h 20 €. De 10 a 13:30 h 15 €

Ingreso do 40 % do total da reserva a nome de Alvarella Ecoturismo, S.L

Breanca nº 4 – Doroña . 15.615 Vilarmaior. A Coruña. Galiza
Tlfno. 981.78.45.63 – 648.925.134 info@alvarella.com www.alvarella.com

Equipamento de Educación Ambiental
Albergue de Ecoturismo

Anulacións: A anulación da reserva dará dereito a reter como máximo, en
concepto de indemnización, a seguinte porcentaxe do sinal esixido (40 %):
a) O 5% cando a anulación se faga con máis de 30 días de antelación á data
fixada para ocupa-lo aloxamento.
b) O 50% cando a anulación se faga con 30 ou menos días e máis de 7.
c) O 100% cando se faga con menos de 7 días.
Se o cliente non se presenta antes das 20:00 horas do día fixado para a súa
chegada, o aloxamento poderase alugar a terceiros, salvo que previamente se
informase do retraso ao responsable do establecemento.
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