CLUB

CLUB 2 SLAAPKAMERS
MET TERRAS

3

+1

< 10 jaar

37 m2

16:00 uur 12:00 uur

De appartementen van Áncora Club zijn zorgvuldig ontworpen
en uitgerust met veel detail, zodat u alles heeft wat u nodig
heeft terwijl u geniet van een welverdiende en aangename
vakantie aan de Costa Daurada.

SLAAPKAMERS: 2
GROTE SLAAPKAMER:
Bed van 150 cm x 200 cm
Nachtkastjes
Individuele leeslampjes
Spiegel
Garderobe
Smart TV van 32”

INDIVIDUELE SLAAPKAMER:
90 cm x 200 cm bed
Nachtkastjes
Garderobe
Spiegel
Alle bedden zijn voorzien van een
matrashoes, dekens, kussens, spreien,
lakens en handdoeken.

TERRAS:
Afmetingen (29m2)
Buitentafel
2 Buitenstoelen
2 ligstoelen
Regendouche
Pergola
Bank en twee stoelen

KEUKEN:
Kast en lades
Vitroceramic
Rookafzuiger
Koelkastdiepvriezer
Waterkoker
Magnetron
Italiaans koffiezetapparaat
Nespresso
Servies en bestek
6 Borden
6 Kommen
6 Dessertborden
6 Vorken
6 lepels
6 Steakmessen
6 Dessertvorken
6 Dessertlepels
6 Dessertmessen
6 Koffielepels

1 Slakom
1 kleine slakom
6 Waterglazen
6 Koffiekopjes
6 Ontbijtmokken
6 Ontbijtkommen
1 Diepe serveerschaal
4 wijnglazen
1 Suikerpot
1 melkmeisje
Afdruiprek
Kunststof prullenbak

KEUKENGEREI:
Schaar
Rasp
Zeef
Kurketrekker
Blikopener
Brood mes
Vleestang
Houten lepel
Schilmesje
27 cm keukenmes
Kookpot, 24'' in diameter
Middelgrote pot, 24 "in
diameter
Kleine pot, 20 "in diameter
Steelpan, 16 "in diameter
Snijplank
pollepel
Schuimspaan
Opdienlepel
Koekenpan, 24 "in diameter
Koekenpan, 20 "in diameter
Grillpan
Ijsemmer
Wringer
Sapcentrifuge
Asbak
Eierdoos
Tosti apparaat
Blender
Waterkruik
6 individuele placemats
Dienblad

EETKAMER MET:
Kast en lades
Slaapbank
Tafel
55-inch Smart-TV
Satelliet- en DTT-zenders
TafelTV
Bluetooth-radio

VOLLEDIGE BADKAMER:
Handdoeken
WC
Toiletborstel
Haardroger
Kwast
Toiletpapierhouder
Douchehokje
Handdoekhouder
Hanger
Prullenbak
Bad opstapje

ANDERE INRICHTING:
Hangers
Droogrek
Mini-reinigingsset
Dweil, emmer, bezem en
verzamelaar

INBEGREPEN DIENSTEN
(met toeslag op aanvraag):
Kluis
Dagelijkse schoonmaak

EXCLUSIEVE VOORDELEN

- Toegang tot La Siesta Salou
Resort & Camping

- Premium Wifi
- Beddengoed en handdoeken
inbegrepen

- Gratis Nespresso-capsules en
welkomstdetail

- Teddy Dofy
- Strijkijzer en strijkplank
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CLUB
BOEKINGSVOORWAARDEN
Het boekingsverzoek kan worden gedaan via
onze website op www.ancorasalou.com
Met de online boekingsservice kunt u de
beschikbaarheid controleren, de totale kosten van
uw verblijf berekenen en een aanbetaling doen
om uw boeking vast te houden.
Uw boekingsbevestiging wordt binnen korte tijd
naar u gemaild, samen met een ontvangstbewijs
voor uw aanbetaling.
De aanbetaling om de boeking te bevestigen is:
Appartement boekingen: 40% van het totale
bedrag.
Aanbiedingen en promotieboekingen: 100 %
van het totaalbedrag.
De betaling vindt online plaats aan het einde van de
boeking.
Voor pre-boekingen zal het niet betalen vóór de
aangegeven datum resulteren in de annulering van
het verzoek tot pre-boeking.
Zodra wij de betaling hebben ontvangen,
bevestigen wij uw reservering per e-mail.
Appartementboekingen worden vastgehouden tot
12.00 uur op de dag volgend op die waarvoor de
boeking is gemaakt.
Na het verstrijken van deze periode behoudt
Áncora Salou zich het recht voor om de betreffende
ruimte opnieuw te verhuren.
Deze boeking is persoonlijk en kan niet worden
gewijzigd zonder toestemming van de receptie.
Bij annuleringen tot 40 dagen voor de
aankomstdatum wordt 90% van de aanbetaling
gerestitueerd en tussen 39 en 20 dagen 50%. Na
die tijd vindt er geen restitutie plaats.

AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN ZIJN:
DAG VAN AANKOMST:
Het appartement is beschikbaar vanaf 16:00 uur.

DAG VAN VERTREK:
Het appartement dient voor 10.00 uur in
perfecte staat te worden verlaten. In het geval van de
Áncora Club en Áncora Premium appartementen
vóór 12.00 uur.
De gebruiker moet de boekingsbevestiging verifiëren
en Áncora Salou onmiddellijk per e-mail op de hoogte
stellen van een fout.
Het is verplicht om de identificatiearmband te allen
tijde in de behuizing te dragen.

TOERISTENBELASTING:
Alle boekingen moeten volgens voorschriften,
toeristenbelasting per persoon en nacht betalen.

BOEKINGEN
De gepubliceerde prijzen kunnen verschillen
van de prijzen die op de website worden
vermeld, die alleen geldig zijn voor online
boekingen.
Tarieven geldig onder voorbehoud van
beschikbaarheid. U kunt de beschikbaarheid
controleren op www.ancorasalou.com of door
te bellen naar +34 977 35 11 99.
Tarieven kunnen wijzigen als gevolg van
wijzigingen in de huidige wetgeving.
ALLE BOEKINGEN, ONGEACHT OF ZE ZIJN
BEVESTIGD, ZIJN ONDERWORPEN AAN
VERIFICATIE VAN DE INFORMATIE DIE OP DE
FORMULIEREN IS INGEVOERD. DAAROM
BEHOUDT DE ÁNCORA SALOU HET RECHT
VOOR ELKE RESERVERING TE ANNULEREN OP
HET MOMENT DAT DEZE INFORMATIE WORDT
GECONTROLEERD.

Er is een maximumbedrag vastgesteld,
overeenkomend met zeven nachten per persoon.
Personen onder de 16 jaar zijn vrijgesteld van het
betalen van deze belasting.

BELANGRIJKE REGELS:
In de appartementen kunnen niet meer personen
worden ondergebracht dan aangegeven.
Dieren zijn niet toegestaan in het appartement.
Bij aankomst wordt het gehele gecontracteerde
verblijf betaald, met aftrek van het deel dat als
reservering is verzonden.
Bezoeken aan de appartementen zijn niet
toegestaan.

Aanbiedingen worden in geen geval gerestitueerd.
Elke wijziging tijdens het verblijf, zowel wat betreft
het aantal gasten als de gereserveerde dagen,
wordt onmiddellijk aan de receptie doorgegeven.
In ieder geval zal het minimum te factureren bedrag
nooit lager zijn dan het bedrag dat overeenkomt
met de gereserveerde dagen.
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