
 DATES DE SORTIDA 

INFORMACIÓ I RESERVES 
TFN 635.039.483 - 692.81.07.07

www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

ESTANCES

 EXCURSIONS FACULTATIVES      PREU  

         15 €   Caves Romagosa Torné i Vilaf. Penedés,  4 h.          
         10 €   Sitges, 4 h.              

Suplement habitació individual: 58 euros

EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals a www.intermediatours.com 

HOTEL NATURA PARK 4* 

     PREU (persona) 

      185 €  

Sortida en autocar des del nostre lloc d’origen a primera hora 
de la tarda en direcció a la província de Tarragona. Arribada a 
Comarruga, concretament a l’Hotel Natura Park.
El/la nostre guia us acompanyarà per donar-vos les indica-
cions adients relatives a l’estància.
Arribada a l’hotel i repartiment de les habitacions.
L’estància a l’hotel és en pensió completa des del sopar del 
dia d’entrada fi ns al dinar de migdia del dia de sortida. Als 
àpats teniu inclosos l’aigua i el vi.
A Comarruga podreu gaudir de la tranquilitat d’uns dies de 
platja gràcies a la magnífi ca ubicació de l’hotel.  
Per a aquelles persones que ho desitgin, s’han proposat dues 
excursions facultatives de mig dia de duració. Aquestes son 
opcionals i no estan incloses al preu de l’estància. El/la nostre 
guia us informarà dels detalls referents als dies en que s’orga-
nitzaran i els horaris.
L’últim dia d’estància, a les 15:30 h, el nostre autocar ens 
estarà esperant per carregar maletes i tornar al nostre lloc 
d’origen. El/la nostra guia acompanyant us assistirà per realit-
zar la sortida des de l’hotel.
Tindreu la polissa d’assegurança de viatge a la vostre disposi-
ció a la recepció de l’hotel. En cas de que la necessiteu, podeu 
dirigir-vos al personal de recepció i us ajudaran a trucar per 
telèfon. 
També teniu a la vostra disposició els nostre telèfon per 
resoldre qualsevol inconvenient que es pugui presentar: 
635.039.483.

NOTES:
* 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 el menú.
* La estància es realitzarà tot i haver previssions de pluja, sempre que les autoritats guver-
namentals no indiquin que hi ha temporal de mal temps amb perill per a l’integritat de les 

PENSIÓ COMPLETA

• Trasllat en autocar anada i tornada a l’hotel
• Guia acompanyant el dia d’entrada i sortida 
• Pensió completa a l’hotel des del sopar del primer dia fi ns al 
dinar de l’últim dia, amb aigua i vi.
• Assegurança de viatge  

      255 €  

      225 €  
      185 €  

 Juny            1       
 Juny            23     29          

 Setembre     7                     
 Setembre     14     21    

No inclou: No inclou cafés. No inclou Despesses privades i extres a l’hotel, propina, 
cap altre servei no especifi cat en el programa.  

Inclou:

COMARRUGA - 5 DIESGRUPS
PROGRAMA  

CARACTERÍSTIQUES DE L’HOTEL

L’hotel Natura Park està situat a 100 m. de la platja de Sant 
Salvador, a Comarruga. Disposa de 225 habitacions amples 
amb aire acondicionat, bany privat, TV, telèfon, nevera i balcó 
privat amb impressionants vistes a la mar. La gastronomia 
típica de la zona està sempre present al buff et lliure, amb 
menú específi c per a cel.liacs.

L’hotel Natura Park, ofereix un programa d’animació diària que 
inclou classes de gimnàsia, ball, tallers, competicions espor-
tives, jocs i concursos. Entre les seves instal·lacions podreu 
gaudir de 2 piscines (adults i nens), bar a la piscina amb pa-
ra-sols i hamaques gratuïtes, sala de jocs recreatius i de taula, 
gran cafeteria, climatizació i wi-fi  gratuïta.


