
DATES DE SORTIDA

EXCURSIONS FACULTATIVES PREU  

16 €Girona i Santuari de la Mare de Deu dels Àngels, 4h          
Rupit i Santuari - Mirador del Far              

Suplement habitació individual: 80 euros

COSTA

5 DIES · TOT INCLÒS

LLORET DE MAR · HOTEL DON JUAN RESORT 4*
PROGRAMA

16 €

     PREU (persona)

210 €  

Sortida en autocar des del nostre lloc d’origen a primera hora de 
la tarda en direcció a la província de Girona. Arribada a Lloret de 
Mar, concretament a l’Hotel Don Juan Resort.

El/la nostre guia us acompanyarà per donar-vos les indicacions 
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 Lloret de Mar 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 op-
cionals i no estan incloses al preu de l’estància. El/la nostre guia 
us informarà dels detalls referents als dies en que s’organitzaran 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 realitzar la sortida des 
de l’hotel.

Tindreu la polissa d’assegurança de viatge a la vostre disposició a 
la recepció de l’hotel. En cas de que la necessiteu, podeu diri-
gir-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.

• 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

235 €

MAIG 2021                                          24        31       
JUNY 2021                  07       14       23*      27          

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

INCLOUCARACTERÍSTIQUES DE L’HOTEL

El Gran Hotel Don Juan està ubicat a només 300 metres de la plat-
ja i molt a prop del centre de Lloret de Mar.
Les seves habitacions, repartides en sis plantes, estan comple-
tament equipades amb aire acondicionat, TV, telèfon, caixa forta, 
bany complet i balcó.
Al restaurant-buffet trobareu una gran varietat de plats de la 
cuina mediterranea i internacional. 
També podreu disfrutar de conexió a Internet WiFi gratis.
Entre les opcions d’oci tindreu disponibles la piscina exterior, els 
jardins, la zona de lectura, la biblioteca, la pista de tenis, la sala de 

INFORMACIÓ I RESERVES 
TFN 635.039.483 - 692.81.07.07

www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

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.

SETEMBRE 2021       06       13          210 €
*Suplement Revetlla St. Joan: 40 euros


