CENTRE D’ART I NATURA DE FARRERA
TARIFES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS (en €)
Temporada ESTIU (juliol i agost)
Temporada COLOR (maig, juny/setembre, octubre)
Temporada LLINDAR (març, abril/novembre, desembre)
Tipus allotjament
(descripció)

estada
nits

tarifes segons característiques i temporades
ESTIUCOLORLLINDAR

fins a 7
de 8 a 15
16 o més

llit doble
35 35 33
35 33 31
35 30 28

fins a 7
de 8 a 15
16 o més

doble+balcó
35 35 33
35 33 31
35 30 28

fins a 7
de 8 a 15
16 o més

doble+balcó
25 25 23
25 23 21
25 20 18

L’ESTUDI
Característiques:
(apartament
habitació doble,
bany, cuina
i sala treball)
LA BASTIDA
Característiques:
(habitacions taula
treball, bany i cuina
a compartir)

ind. +balcó
33 33 31
33 31 29
33 28 26

ind. ponent
31 31 29
31 29 27
31 26 24

CASA RAMON
Característiques:
(habitacions taula
treball, bany i cuina
a compartir)

ind. ponent
20 20 18
20 18 16
20 15 13

Generalitats allotjament
1- En cas de compartir els llits dobles el suplement per persona i dia és de 12€ en qualsevol
temporada
2- En cas d’utilitzar més llits individuals (altell estudi...) s’aplicarà la tarifa més baixa (20/13€)
3- Aquestes tarifes inclouen l’ús de taller en cas d’haver-ne demanat.
4- Les estades en grup estaran subjectes a una tarifa única per persona i dia de 25€. S’aplicarà
igualment una reducció segons la llargada de l’estada i temporada.
5- Per a grups d'usuaris de 7 persones o més, s’aplicarà una tarifa suplementària de 50€/dia per ús
intensiu de les instal·lacions.
6- Durant la setmana santa i les festes de Nadal no s’aplicaran els descomptes
7- L’ús de la màquina de rentar i de l’assecadora tenen un cost cadascuna de 3€.
Generalitats manutenció
1- El sopar comunitari i obligatori es serveix diàriament, tret dels diumenges, i costa 15€. Segons la
durada de l'estada, els preus es rebaixen: entre 7 i 12 àpats=14€; a partir de 13àpats= 13€
2- Es podrà oferir esmorzar i/o dinar sempre que hi hagi un mínim de 4 persones interessades (esm.
8€ i dinar 13€)
ALS PREUS FINALS CAL APLICAR-HI EL 10% D’IVA CORRESPONENT

