AparthotelRialbAndorraͲcondicionsd’estada,dereservaidecancelͼlació
Estimatsclients,

ElnostrecompromísésoferirͲliunaestadaimmillorablealRialbAndorra.Per
ajudarͲnos a aconseguir aquest objectiu, hem desenvolupat les següents
regles,queetdonemgràciesperendavantpersatisferabansidurantlavostra
estada.
Arribadaisortida
Elsapartamentssóndisponiblesapartirdeles14:00(CheckIn),
Perunaarribadadesprésde23:00,siusplauposeuͲvosencontacteamb:
+376749759
Elsapartamentshandequedarlliuresabansdeles11:00(CheckOut).
Possibilitatdedeixarl'apartamentfinsales17:00,sempreiquanho
permetiladisponibilitat:suplementde30,00€.
Formesdepagament
Elpreudelsapartamentsestàdeterminatperdia.

AcceptemtargetesVisaiMastercard,aixícomefectiueneuros.
Elsimpostos(4,5%)estaninclososenelpreudelareserva.
Reserva
Ésnecessàrialatargetadecrèditpergarantirtoteslesreserves.Perconfirmar
la reserva, es demanarà un 25% del total de la reserva com a paga i senyal.
(Consulteulasecció"Cancelͼlació").Encasdecancelͼlació,sivapagartotalo
parcialmentenlínialareserva,selireemborsaràl'importmenyslesdespeses
decancelͼlació.
Cancelͼlacióocanvidereserva
Condicions Generals: Les reserves poden ser cancelͼlades o modificades de
forma gratuïta fins a 7 dies abans de l'arribada (a excepció de l'oferta
prepagamentimmediata,quenopermetlacancelͼlacióomodificació).
Entre7i5diesabansdel'arribada:25%delpreutotal;
Entre5i2diesabansdel'arribada:75%delpreutotal;
Eldiaabansdel'arribadaiencasdenopresentarͲse:100%del'estada.
Condicionsespecials:FestesdeCapd’Any
Lesreservespodensercancelͼladesomodificadesdeformagratuïtafinsa25
diesabansdel'arribada.
Entre25i15diesabansdel'arribada:25%delpreutotal;
Entre15i10diesabansdel'arribada:75%delpreutotal;
10diesabansdel'arribada:100%delpreutotal.
Apartaments
Elsapartamentseslloguenperalnúmerodepersonesindicadesalareserva.
L’ApartHotelesreservaeldretacobraralclient,responsabledelareserva,el
costcorresponentalnombredepersonesregistradaenexcés,enpresènciadel
clientono.
Leshabitacionssón100%lliuresdefum.
Nens
Unmenorde12anyspaga13,00€/nit;
Unmenorde2anyspaga5,00€/nit;
Elsbressols(finsa2anys)estandisponiblesapetició.
Accésalsapartaments

Petitsanimalsdecompanyiaigossos
ARialb,compartimlavistaqueelsanimalsdecompanyiasónpartdelafamília
isónbenvinguts.
Elprimeranimalescobra5,00€/dia(màximpermès:2);
Unsuplementde8,00€/diaesrequeriràperelsegon.
Lesmascoteshand'anarambcorretjaentoteslesàreesdelapropietatde
l'Aparthotelinopodenestardinsdel'habitaciósielseupropietarinoestà
enella.
Per raons d'higiene, no s'admeten animals al restaurant i per les mateixes
raonsnoespotdeixarenllibertatenelsjardins.
Silasevamascotaescomportabéenunllocdesconegutperaell,podem
ferunaexcepció.(Deixarlasevamascotaal'apartament)
Dinsdetotelrecintedel'Hotelnohihallocquepermetialasevamascota
desolucionarlessevesnecessitats.S'hauràdepassejarpelsaforesdel'Hotel
irecollintlasevafemtafecals.
Elsanimalsnohandepujarenllits,sofàs,etc..
Preguemevitil'úsdeplats,gotsialtresestrisdel'Hotelperaúsoatencióde
lasevamascota.
Nobanyarlessevesmascotesalacabinadedutxa,noutilitzilestovalloles
delnostreestablimentperassecarͲlo.
Recordeuquenoesnetejaràl'habitaciómentreromanguilasevamascotaa
l'interior.
Quanl'animalnoestrobial'habitaciópreguemaviseuelpersonaldel'Hotel
perquèpuguinprocediralasevaneteja(Consulteu"Neteja").
El propietari serà responsable dels danys causats pel seu gos a terceres
personesi/oalmobiliariipersonaldel'Hotel.
Totpropietarid'ungosallotjatalnostrehotelhauràdedeixarunnúmerode
telèfonmòbilperpoderlocalitzarͲloenlasevaabsència,sil'animalestàsoli
causamolèstiesalsaltresclientsdel'hoteloésnecessàrial'atencióalaseva
mascota.
L'importdelsdesperfectesocasionatsperlasevamascotadurantl'estadaa
l'hotelserancarregatsalseucompte.
Neteja
Lanetejaesrealitzatotselsdiesentre09:00i13:00.(exceptecuina)
Com a mesura d’estalvi d’energia, es canviaran cada 3 dies les tovalloles del
banyielsllençolscada5dies.
Atenció:lacuinailavaixellaserannetejatspelsclientsalasortida.Siaquesta
reglanoésrespectat,elsclientshauràdepagarunatarifaplanade30,00€.
Personesambmobilitatreduïda
Fem tot el possible per donar cabuda a clients amb mobilitat reduïda. Tenim
un apartament disponible en cadira de rodes amb una dutxa i un equip
especial. La majoria de les zones comunes de l'Aparthotel també són
accessibles en cadira de rodes. Si necessita assistència especial, si us plau,
informeuͲnosperendavantperpodemfacilitarlasevaestadaalmillor.
Degradacionsiobjectesemportats
Demanem als nostres clients de respectar els llocs i la decoració del seu
apartament. En cas de danys, el client incorrerà en responsabilitat civil. Ens
veuremobligatsdefacturarqualsevoldanycausatpelclientalseuapartament
oelrobatorid'unobjectepertanyentalAparthotelvistabansdelcheckͲouto
desprésdelasortida.
A l'entrada, els clients rebran una targeta magnètica per a l'accés al seu
apartament. Aquesta targeta s'ha de lliurar a recepció a la sortida. De no
tornarlatargetaescreésuncàrrecde5,00€.

Elsapartamentsadisposiciódelsnostresclientsestancomproven,funcionali
en bon estat. Qualsevol ocupació de l'habitatge porta "ipso facto" el
reconeixementperpartdelclientdesprésdel'inventaridemoblesderegistre
portatpelhoteler.Animemalsnostresclientsainformarimmediatamentala
recepciódel'hotelqualsevolfallada.

Per a qualsevol objecte oblidat després de la seva sortida, les despeses
d'enviamentseranalseucàrrec.

HorarisCafeteriaiEsmorzar

Molèsties

L’esmorzarseserveixde08:00a10:30cadadia.
Entrepans freds i calents, amanides, plats combinats, pasta i pizzas estan

Per a la resta dels hostes de l'hotel, si us plau no tancar de cop les portes i
respectitambéelsilencinocturnalspassadissos,sobretotentreles22:00iles
08:00delmatí.

disponiblesde12:30a22:30.
Per a qualsevolserveid'habitacions,siusplauposeuͲvosencontacteambla
recepcióeldiaanterior.
Aparcamentivehicles
Un aparcament exterior gratuït està disponible Ͳ hi ha un garatge tancat
(8,00€/nit). Encara que s'han pres totes les mesures de seguretat, no
acceptemcapresponsabilitatpelrobatoriodanyalsvehiclesestacionatsenel
nostreaparcament.



Objectesoblidades

Assistència
El personal de recepció és a la seva disposició per posar remei a qualsevol
incompliment o petita molèstia a l'arribada i al llarg de l'estada. Us
recomanemquesistemàticamentusposeuenrelacióambell.
El Reglament Intern del Aparthotel Rialb s'aplica a totes les reserves.
Qualsevol estada implica l'acceptació de les condicions i normes de
procedimentespecífiques.

