Informació i Reserves
Estació Nàutica de L’Estartit-Illes Medes
info@enestartit.com
Tel 972.750.699
ALLOTJAMENT FIMAG 2017
DEL 9 AL 11 DE JUNY

•

Hotel Medes II

L’Hotel Medes II és un establiment de gestió familiar ubicat a la població costanera de l'Estartit. Aquest fet,
junt amb el caràcter afable de tot l’equip, converteixen el Medes II en un hotel acollidor, de tracte
personalitzat i ple d’atencions. A més, la seva situació privilegiada dins el poble, a prop del centre i dels
comerços, i a només 200 metres de la platja, el fan un establiment ideal per al teu descans i la pràctica
d’esports nàutics i d’aventura.

Habitació

Pensió
Mitja Pensió
Dormir i esmorzar
Completa
Estàndard
65€
56€
45.50€
Premium
72€
63€
52.50€
Junior suites
76€
67€
56.5€
*Preus per persona, 10% IVA inclòs. Taxa Turística no inclosa

Dormir
39€
46€
50€

•

Hotel Picasso

En un entorn excepcional de la Gola del Ter, entre Torroella de Montgrí i Pals, on les Illes
Medes prenen una rellevància única, l′Hotel Picasso us ofereix la possibilitat de gaudir de
la tranquil·litat que busqueu per a que la vostra estada sigui profitosa per al vostre descans. Si en
canvi busqueu una estada més activa, l′entorn també ofereix la possibilitat de practicar
aquells esports o activitats que aporten dinamisme a la vostra estada: golf, caic, cicloturisme, BTT,
excursions en vaixell, submarinisme, snorkel, senderisme o moltes d′altres.

Habitació
Allotjament i esmorzar
Doble
39€
Doble us individual
49€
3ª i 4ª persona
24€
3 – 8 anys
18.50€
*Preus per persona, 10% IVA inclòs. Taxa Turística no inclosa

•

Torrevella Properties

Selecció de meravellosos habitatges per unes vacances inoblidables!
Sol, mar, platges en una costa escarpada , això és la Costa Brava, un lloc ideal per passar les seves vacances.
Trobareu tot tipus de cases i apartaments des de 1 dormitori fins a 6 amb totes les comoditats.
Preus dels apartaments pels 3 dies:
Entrada: 09 de juny de 2017
Sortida: 11 de juny de 2017
Torre Vella, Apartament 1 dormitori per 4 pers. Piscina com.

241,50€

Torre Vella, casa ou apartament 2 dormitoris piscina com.

310€

Torre Vella, casa amb 3 dormitoris piscina com.

416€

Torre Gran, Bell Racó casa amb 3 dormitoris, piscina com.

515€

Torre Gran , Bell Racó casa amb 4 dormitoris, piscina com

546€

Llençols 7€ pers.
Tovalloles 5€ pers.
IVA inclòs, taxa turística no inclosa.

•

Hostal la Gola

Entre Torroella de Montgrí i Pals, a 300 metres de la platja i 50 del riu Ter, es troba l'Hostal
Restaurant "la Gola", en un dels paratges més amplis i tranquils de la Costa Brava.
És un d'aquells establiments amb un encant especial que aconsegueix que l'estada sigui el principi
d'una amistat. El descobriment de l'entorn, la tranquil·litat que es respira i la gran bellesa que
l'envolta no deixa a ningú indiferent.
Des de 1962 l'Hostal Restaurant "la Gola" ha recollit un gran nombre de clients, ara amics, que fan
la raó de continuar amb el tracte amable, familiar i proper que tothom espera trobar en la seva
estada de vacances.

Habitació doble amb esmorzar inclòs: 80.50€
*Preus per persona, 10% IVA inclòs. Taxa Turística no inclosa.
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