
 DATES DE SORTIDA 

INFORMACIÓ I RESERVES 
TFN 635.039.483 - 692.81.07.07

www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

ESTANCES

 EXCURSIONS FACULTATIVES      PREU  

         18 €   Cadaqués i Cap de Creus en trenet,  4 h.          
         10 €   Pobles Medievals: Pals i Monells, 4 h.              

Suplement habitació individual: 70 euros

EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals a www.intermediatours.com 

HOTEL PRESTIGE GOYA PARK 3* 

     PREU (persona) 

      225 €  

Sortida en autocar des del nostre lloc d’origen a primera hora 
de la tarda en direcció a la província de Girona. Arribada a 
Roses, concretament a la zona de Sta. Margarida. 
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 Sta. Margarida podreu gaudir de la tranquilitat d’uns dies de 
platja gràcies a la magnífi ca ubicació del nostre hotel.  
Per a aquelles persones que ho dessitgin, 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 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’entrda 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  

      235 €  

      245 €  
      225 €  

 Juny            1       8      15
 Juny            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:

ROSES - STA. MARGARIDA - 5 DIESGRUPS
PROGRAMA  

CARACTERÍSTIQUES DE L’HOTEL

L’Hotel Prestige Goya Park està situat a 300 mts de la platja 
de Santa Margarida i a tan sols 1,5 km del centre de Roses, a 
la Costa Brava. L’hotel Goya destaca per les seves còmodes 
habitacions, instal·lacions amb tot tipus de detalls pensats 
per al vostre confort. L’hotel Goya Park està ubicat en un en-
torn relaxant i les seves 246 habitacions son ideals per poder 
disfrutar de les seves vacances. Des de les seves terrasses 
podreu admirar el singular paissatge de la Costa Brava. Totes 
les habitacions disposen de: Bany complet -Terrassa - Venti-
lador i calefacció - Telèfon directe - T.V. satèl·lit - Caixa forta 
(servei de pagament). Altres serveis dels que podreu disfrutar 
a l’hotel son: Restaurant Buff et, piscina amb bar, pistes de 
petanca, jardí solarium, wifi  gratis, servei de bugaderia.


