
CAN GUINÓ

Condicions Generals de la reserva.

La masia es destina a ús turísitc i es lloga sencera.
La capacitat és de 10 persones amb possibilitats d’afegir bressols. (Cal sol·licitar-los amb antelació.)
La casa disposa de cinc habitacions dobles amb bany. Tres habitacions amb llits de matrimoni i dues habitacions amb llits dobles.
La casa està totalment equipada. 
No es permetrà la modificació o introducció de mobles i aparells aliens a la casa.
L’inquilí es farà responsable de qualsevol desperfecte que es pugui ocasionar a la casa durant la seva estada.
La propietat no es farà responsable dels objectes en general i els de valor en particular, que els hostes puguin deixar 
en les habitacions o en qualsevol altra dependència de la Masia ni de la seva pèrdua o desperfecte.

Horaris d’entrada i sortida:

S’han establert els següents horaris:

L’horari d’entrada serà a partir de les 18h.

L’horari de sortida serà com a màxim fins a les 18:00h

Preus y condicions de la reserva:

Temporada baixa: 

El precio del lloguer de la Masia és de 400 € / dia, “Iva inclòs”. (Mínim 2 dies)

Setmana sencera: 1.800 € (7 dies / 6 nits)

Temporada alta: (A partir de Sant Joan fins el 15 de setembre, setmana Santa, ponts y festius)

Cap de setmana: 980 €

Juliol i agost: (La casa només es lloga per setmanes) - 2400 € (7 dies / 6 nits)

Al fer la factura s’aplicarà la taxa turística corresponent a 0,45 € per persona major de 16 anys i nit. No inclòs al preu.

Per fer efectiva la reserva, cal fer una paga i senyal del 25 % de l’import total, mitjançant transferència bancària al 
número de compte ES08 2100 0002 5002 0192 7633. La resta de l’import es pagarà en el moment d’entrar a la casa 
en efectiu o targeta de crèdit.

Fiança:

S’exigirà una fiança de 150 €, per possibles danys ocasionats en el mobiliari, utensilis o instal·lacions de la casa. 
Aquesta es tornarà al final de la seva estada, en el moment d’abandonar la casa, deduint si fos procedent, el cost de 
reparació o substitució d’objectes trencats, danyats o absents.

Anul·lació de reserva:

L’inquilí té dret a anular la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies ante-
riors a la data d’arribada.

Si es cancel·la la reserva fora de termini, es cobrarà el 25% de totes les nits.

A tenir en compte:

Evitin deixar les escombraries a l’habitatge o al jardí. Hi haurà una zona habilitada amb diferents cubells per la recolli-
da selectiva.

Cuidin el consum d’electricitat, d’aigua. Tanquin les portes d’entrada i sortida i les finestres, ja sigui per possibles furts 
o per les possibles condicions meteorològiques.

Respectin i facin un bon ús de les zones verdes i instal·lacions de la Masia. 

Mantinguin l’habitatge en unes bones condicions higièniques i de netedat. En el cas que no es donin aquestes condi-
cions, la propietat podrà cobrar el cost de la neteja en 80 €.

No és permès de fumar a l’interior de la masia. Les úniques zones habilitades per fumar són les zones exteriors.

Responsabilitat dels menors d’edat:

És responsabilitat dels pares, tutors o acompanyants dels menors d’edat la seva seguretat, procurant en tot moment 
l’atenció que requereixin.
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