
DATES

INFORMACIÓ I RESERVES 
TFN 635.039.483 

www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

ESTANCES

Allotjament en bungalows de 2 i 3 habitación

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut. 
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment ha de ser comunicada a l’hora de realitzar la reserva. Un cop realitzada la 

reserva no es faran canvis en els menús.

Condicions generals a www.intermediatours.com

CALA MONTJOI RESORT & BUNGALOWS

     PREU (persona)

22 D’AGOST

PUNT D’ORIGEN - CALA MONTJOI
Sortida en autocar (servei amb suplement) des del nostre punt d’origen 
a les 15:00 h. en direcció a Girona. Arribada a Cala Montjoi. Tràmits i 
repartiment de bungalows. Sopar i animació nocturna amb música i mini 
discoteca. Allotjament.

• Allotjament a Cala Montjoi Resort & Bungalows 7 dies/6 nits.

• Pensió completa amb buffet lliure des del sopar del dia 22 d’agost fi ns al dinar 
del dia 28 d’agost.

• Activits aquàtiques, piscina, minigolf, equip d’animació diurn i nocturn, espec-
tacles amb música i minidiscoteca.

• Assegurança de viatge i assegurança de cancel.lació (veure condicions).

SUPLEMENT: Trasllat anada i tornada en autocar: 30 € / Persona

495 €Arribada:  28 d’agost   18:00 h.         

Sortida:    22 d’agost   15:00 h.          

No inclou: Despesses privades, extres al resort ni cap altre servei que no sigui especifi cat 

INCLOU:

AGOST - CAP DE CREUS - CALA MONTJOI
PROGRAMA - 7 DIES / 6 NITS

PLATJA · PISCINA · MINIGOLF · ACTIVITATS AQUÀTIQUES · ANIMACIÓ DIURNA I NOCTURNA

23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 D’AGOST

PLATJA, ANIMACIÓ, MINIGOLF, TALLERS, ...
Durant aquests dies tindreu l’oportunitat de gaudir de la platja i els equi-
paments d’aquest magnífi c resort. La diversió està garantitzada amb 
l’equip d’animació: podreu participar en les acitivtats que us proposaran, 
competicions esportives, passejades per descobrir els entorns, concur-
sos, etc... També podreu disfrutar de la piscina i el minigolf o participar 
en activitats aquàtiques, jocs i concursos.

Recordeu que cada nit, després de sopar, teniu animació amb música 
amb espectacles diversos i mini-discoteca. Esmorzar, dinar, sopar i 
allotjament al resort.

29 D’AGOST
CALA MONTJOI - PUNT D’ORIGEN
Esmorzar. Aprofi tarem el matí per recollir i enllestir  la maleta, doncs 
avui és el dia de retorn. Després de dinar ens dirigirem cap al nostre 
punt d’origen amb autocar (servei amb suplement) . Final del viatge i 
dels nostres serveis.

PREU TOTAL: 525 euros per persona         

PROMOCIONS GRUPS        

• 1 GRATUITAT  per cada 20 persones de 
pagament.

• DESCOMPTE DIRECTE: 2% / persona. 
Reservant des de la nostra web amb el 
cupó de descompte: 2CalaMontjoi.

TFN 635.039.4


