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www.cannentia.com info@cannentia.com

EL PREU INCLOU:
Llençols
Sabó pels plats
Tovalloles
Sabó pel rentaplats
Mantes
Sabó per a les mans
Paper higiènic
Sabó per a la rentadora
Paper de cuina
Suavitzant per a la roba
Llenya per la llar de foc
Aigua destil·lada per a la planxa
Carbó per a la barbacoa,
Sabó per rentar a ma
Pastilles d´encendre el foc
Bosses d´escombraries,
Material de neteja
Fregalls per a la neteja.
EQUIPAMENTS DE LA CASA:
A LA CUINA:
Aparcament
3 Assecadors de cabell
Rentaplats
Calefacció
1 Llitet per a nadó
Cuina vitroceràmica
Ventiladors
1 Trona per als nadons
Forn elèctric
Barbacoa
Jocs de taula
Microones
Rentadora
Biblioteca
Llar de foc
Planxa per la roba
Joguines per a la mainada
Nevera amb congelador
Televisió i DVD
Dues baranes a l’escala
Cafetera
Radio reproductor de CD,
Aparells repel·lents de mosquits Batedora
MP3, lector USB i SD
Mobles de jardí
Espremedora
Barrera escala per a
Torradora
nadons (si ho demaneu)
HORARIS:
L’entrada s’efectuarà a partir de les 17:00 i la sortida a les 12:00, si preveieu entrar o
sortir a diferent hora, siusplau, feu-nos-ho saber
En temporada baixa, i sempre que l’endemà no entrin nous clients, la sortida es podrà
fer a les 17:00 o a les 18:00
ALTRES DADES D’INTERÈS:
1.-S’entén per cap de setmana de divendres a les 17:00 a diumenge a les 12:00.
en temporada baixa el lloguer mínim és de 2 nits i a l’estiu de 5 nits.
2.-Possibilitat de posar 1 llit supletori, al preu de 15 euros persona/nit.
3.-En el cas que sigui necessària la col·locació del bressol, tindrà caràcter gratuït.
4.-Per fer la pre-reserva ens calen les vostres dades : Nom i cognoms, adreça,
població, CP, adreça electrònica, telèfon i número de persones que es volen allotjar.
Un cop les tinguem us enviem per correu electrònic un document amb aquestes
dades, les normes de la casa, la quantitat a entregar a compte perquè la reserva sigui
efectiva i el número de compte on fer-la, un cop rebem l’ ingrés us enviarem la
confirmació de la reserva.
5.-Per tenir convidats de dia s’ha de pactar abans amb els propietaris i signar el
corresponent compromís de responsabilitat. S’entén per convidat la persona que
passa el dia a Can Nentia amb dret a utilitzar alguns equipaments, sense dormir i,
que sobrepassa la capacitat que tenim assignada. El propietari pot no autoritzar
l’entrada de convidats.
6.-En estades superiors a cinc dies us canviarem tovalloles i/o llençols i en estades
d’una setmana o superiors, si voleu, us farem la neteja que no està inclosa en el preu.
POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
D’acord amb el Decret 53/1994, de 8 de febrer, de la Generalitat de Catalunya:
-L’anul·lació de la reserva dintre els quinze dies anteriors a la data d’ arribada podrà
donar lloc a la pèrdua de la quantitat lliurada a compte, nosaltres us proposem gaudir
de la vostra estada uns altres dies de mutu acord.
-Si el client abandona l’ establiment abans de la data fins la qual el tenia reservat,
se li podrà exigir, com a màxim, l´equivalent al 40% del preu total dels serveis que
restin per a utilitzar.

