
Especial Setmana SantaEspecial Setmana Santa
Del 17/04/14 al 20/04/14 inclòsDel 17/04/14 al 20/04/14 inclòs

Relaxa’t aquesta Setmana Santa en un entorn únic…

Hotel Termes MontbrióHotel Termes Montbrió

Escull 2 nits entre el 17 i el 20 d’abril, en Escull 2 nits entre el 17 i el 20 d’abril, en Escull 2 nits entre el 17 i el 20 d’abril, en Escull 2 nits entre el 17 i el 20 d’abril, en 

allotjament i esmorzar +1 entrada allotjament i esmorzar +1 entrada allotjament i esmorzar +1 entrada allotjament i esmorzar +1 entrada 

Aquatonic durant l’estada. Al preu de:Aquatonic durant l’estada. Al preu de:Aquatonic durant l’estada. Al preu de:Aquatonic durant l’estada. Al preu de:

145145145145€€€€ per persona i paquet en habitació doble per persona i paquet en habitació doble per persona i paquet en habitació doble per persona i paquet en habitació doble 

StandardStandardStandardStandard

Y Y si vols gaudir de més  nits, et proposem per nit addicional  si vols gaudir de més  nits, et proposem per nit addicional  

5050€€ per persona  per persona  en allotjament i esmorzar, en base en allotjament i esmorzar, en base 

d’habitació doble Standardd’habitació doble Standard

BonusBonusBonusBonus Fidelitat Col·lectiu: Fidelitat Col·lectiu: Fidelitat Col·lectiu: Fidelitat Col·lectiu: 10% de descompte a descomptar dels 10% de descompte a descomptar dels 10% de descompte a descomptar dels 10% de descompte a descomptar dels 

preus preus preus preus indicatsindicatsindicatsindicats

Segons disponibilitat en el moment de realitzar la reserva.

Suplement habitació Superior: 30 € per habitació i nit Suplement individual 50% Informació: Hotel Termes Montbrió  Tel: 977 814 000
3ª persona 20% de descompte, 4ª persona 30% de descompte                                                                     Mail: HotelTermes@RocBlancHotels.com
Nens de 0 a 4 anys: Gratuïts, compartint habitació amb 2 adults. Els menors de 5 anys no tenen permesa l’entrada al Aquatonic. 
Nens de 5 a 12 anys: Suplement 20€ en Allotjament i esmorzar compartint habitació amb 2 adults, i a part l’entrada al Aquatonic a preu de nen. 
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


