TARIFA ESPECIAL ALLOTJAMENT ESTUDIANTS
CURS 2019/2020

(Inici 12 setembre2019 , finalització 19 juny 2020)

( Escola superior de disseny i arts plàstiques d’Olot , moda i confecció,
agràries,comerç internacional, robòtica, cicles esportius...)

APARTAMENT (annexat a l’hotel) Els apartaments tenen habitació, bany
complet, taula de treball i sala d’estar amb mini cuina incorporada. Calefacció, aire
condicionat, Wifi free, TV,. Neteja setmanal.Servei d’atenció telefònica 24 hores al dia.
L’hotel també disposa de restaurant, cafeteria, terrassa i saló social.
De diumenge a divendres lectius

Tarifes ( curs complet 10 mesos)

2 estudiants - apartament compartit
1 estudiant – apartament ús individual

260€ mes cada estudiant x 9 mesos
390€/ mes x 9 mesos





Entrada el diumenge lectiu després de les 17hores.
Sortida el divendres lectiu abans de les 16hores.
Els dies no lectius ( festes calendari escolar, ponts, setmana santa, vacances de
nadal, cap d’any i reis) s’ha de deixar desocupat l’apartament



L’apartament s’ha de deixar totalment lliure de pertinències personals el dia de
sortida. L’equipatge s’ha de retirar i es pot deixar a consigna; els queviures a la
nevera del restaurant.



Plus una nit extra de l’estudiant +15 euros per persona. Cal reservar
prèviament , ja que dependrà de la disponibilitat. Plus dinar o sopar al
restaurant + 12 euros per estudiant

CONDICIONS GENERALS






L’ocupant es compromet a respectar les instal·lacions i als altres clients que
s’allotgen, així com tenir un comportament responsable en tot moment

Realitzem dos serveis de neteja a la setmana ( dimecres i divendres) , per la
qual cosa necessitem tenir l’apartament ordenat, recollit i amb els estris de
cuina nets.
El preu és amb Iva i taxes incloses, alhora comprèn el subministrament
standard de llum, aigua, calefacció, wifi gratuït .
A l’admissió caldrà omplir el contracte, portar documents i abonar el primer
mes.
Facturació i pagament avançat al contat els 5 primers dies o bé domiciliació
bancària el dia 5 del mes en curs
Ctra. La Deu,9 – 17800 Olot ( Girona)
Tel. 972 26 23 26
reserva@laperlahotels.com
www.hotellaperlaolot.com

Arxiu: Mis documentos/ estudiants/ tarifa especial allotjament estudiants 2019

