
Revetlla de Sant Joan Revetlla de Sant Joan 
Del 23/06/14 al 24/06/14Del 23/06/14 al 24/06/14

Vols passar una  revetlla, diferent a altres anys…

Vine a l’Hotel Termes MontbrióVine a l’Hotel Termes Montbrió

1 nit en allotjament i esmorzar1 nit en allotjament i esmorzar1 nit en allotjament i esmorzar1 nit en allotjament i esmorzar

1 entrada Aquatonic 1 entrada Aquatonic 1 entrada Aquatonic 1 entrada Aquatonic 

1 Sopar temàtic de Sant Joan amb cava i coca1 Sopar temàtic de Sant Joan amb cava i coca1 Sopar temàtic de Sant Joan amb cava i coca1 Sopar temàtic de Sant Joan amb cava i coca

IIII a més a més…a més a més…a més a més…a més a més…IIII a més a més…a més a més…a més a més…a més a més…

Focs artificials als jardins de l’hotelFocs artificials als jardins de l’hotelFocs artificials als jardins de l’hotelFocs artificials als jardins de l’hotel

Festa Revetlla amb ball (begudes no incloses)Festa Revetlla amb ball (begudes no incloses)Festa Revetlla amb ball (begudes no incloses)Festa Revetlla amb ball (begudes no incloses)

130130130130130130130130€€€€€€€€ per persona i paquet en base d’habitació doble per persona i paquet en base d’habitació doble per persona i paquet en base d’habitació doble per persona i paquet en base d’habitació doble per persona i paquet en base d’habitació doble per persona i paquet en base d’habitació doble per persona i paquet en base d’habitació doble per persona i paquet en base d’habitació doble 
StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard

Bono Fidelitat:

10% de descompte, a descomptar dels preus indicats

Reserves: Reserves: Reserves: Reserves: Tel: 977 814 000 – Mail: HotelTermes@RocBlancHotels.com

Suplement habitació Superior: 30 € per habitació i nit              Suplement individual 50%                 3ª persona 20% de descompte, 4ª persona 30% de descompte
Nens de 0 a 4 anys: Gratuïts. Els menors de 5 anys no tenen permesa l’entrada a l’Aquatonic.       Nens de 5 a 12 anys: 50% de descompte

Li comuniquem que per mantenir-lo informat dels serveis, novetats i ofertes de Roc Blanc Hotels la seva direcció de correu electrònic forma part d'un fitxer automatitzat gestionat per Hotel Termes Montbrió S.L., Nou 38, 43340 

Montbrió del Camp, NIF. B43452028. D'acord amb la legislació vigent té vostè dret d'accés,rectificació, oposició i cancel1lació de les seves dades que poden exercir dirigint-se al gestor. Per deixar de rebre correus informatius de 

Roc Blanc Hotels reenviï aquest correu a la direcció mailing@rocblanchotels.com amb l'assumpte ELIMINAR


