
CONFORT

CONFORT 1 HABITACIÓ

+ 1 < 10 anys 35m2

Cadascun dels apartaments Áncora Confort presenten un 
elegant disseny mediterrani, a més de infinitat de comoditats. 
Els espais i les diferents habitacions es troben distribuïdes, 
pensant en el confort i la funcionalitat alhora, amb la finalitat 
d’aconseguir una estada còmoda i agradable.

ÁNCORA SALOU LA SIESTA APARTMENTS
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HABITACIONS: 1

HABITACIÓ DE MATRIMONIO: 

Llit de 150 cm x 200 cm          
Tauletes de nit

Llums per a la lectura  
Mirall

Armari

Tots els llits disposen de cobreix 

matalàs, mantes i coixins.

TERRASSA:
Mesures (9 m2))
Taula exterior 
2 Cadires de terrassa

CUINA:   
Armaris i calaixos

Vitroceràmica

Extractor de fums

Frigorífic-Congelador

Escalfador d'aigua

Microones

Cafetera Italiana

Nespresso

Vaixella i coberteria

4 Plats Plans

4 Plats Fondos

4 Plats Postres

4 Forquilles

4 Culleres

4 Ganivets de Serra

4 Forquilles de Postres

4 Culleres de Postres

4 Ganivets de Postres

4 Culleres de Cafè

1 Enciamera

1 Enciamera Petita

4 Gots Aigua

4 Tasses Cafè

MENJADOR AMB: 
Armaris i calaixos  
Sofà-llit

Taula 
Smart TV de 50'' 
Canals satèl·lits i TDT      
Taula TV 

LAVABO COMPLET:
WC 
Lavabo      
Assecador

Escombreta

Suport Paper WC

Cabina de Dutxa 

Tovalloler

Penjador

Paperera

Esglaó bany

ALTRE EQUIPAMENT: 
Penjadors

Estenedor

Min Kit de Neteja        

Fregona, Cubell, Escombra i 

Recollidor

SERVEIS OPCIONALS 
(amb suplement a 
consultar):   
Llençols i Tovalloles

Wifi Premium

Caixa forta

Neteja Diària

16:00h. 10:00h.

4 Tasses d'Esmorzar

4 Bols d'Esmorzar

1 Font Fonda

Escorreplats

Galleda escombraries plàstic 

MENATGE DE CUINA:  

Tisores

Ratllador

Colador

Llevataps

Obrellaunes

Ganivet Pa

Pinces Carn

Cullera Fusta

Ganivet Pelar

Ganivet Cuina 27 cm   

Cassola 24 Diàmetre         

Olla Mitjana 24 Diàmetre     

Olla Petita 20 Diàmetre 

Cassó 16 Diàmetre

Taula Tallar

Cullerot

Espumadora

Cullera de Servir

Paella 24 Diàmetre

Paella 20 Diàmetre

Paella Parrilla

Glaçonera

Escorredor

Espremedora

Cendrer

Ouera

Torradora

Batedora

Gerra d'Aigua

4 Estovalles individuals 

Panera
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CONDICIONS DE RESERVA

El pagament es realitzará on-line al finalitzar la 

reserva.

Per a  la pre-reserva, si no s’efectua el pagament 

abans de la data indicada, s’anul·larà la sol·licitud  

de pre-reserva.

Una vegada rebut el pagament confirmarem la 

reserva per e-mail.

La reserva d’apartament es mantindrà fins a les 

12:00 hores de l’endemà de la reserva. 

Passat aquest termini, Áncora Salou es reserva el 

dret de tornar a llogar-lo.

Aquesta reserva és personal i no es pot modificar 

sense l’autorització de la recepció.

Les anul·lacions de reserves comunicades amb una 

antelació de més de 15 dies recuperaran el 100% 

del pagament a compte i les comunicades entre 14 

i 7 dies recuperaran el 50%. En cas contrari, la 

pèrdua serà del 100% del pagament a compte

Les ofertes no són reemborsables en cap cas.

Qualsevol modificació que es faci durant l’estada, 

tant del nombre de persones com dels dies 

reservats, s’haurà de comunicar immediatament       

a la recepció. 

En qualsevol cas, l’import mínim que es facturarà 

serà pel període de dies reservat.

HORARIS D'ARRIBADA I SORTIDA

DIA D'ARRIBADA: 

L’apartament estarà disponible a partir de les 16:00 

hores.

DIA DE SORTIDA: 

L’apartament es deixarà lliure i en 

perfectes condicions abans de les 10:00 hores. 

En el cas      dels apartaments Áncora Club 

i Áncora Premium abans de les 12:00 hores.

L’usuari ha de verificar la confirmació de 

la reserva i notificar a Áncora Salou, 

immediatament per e-mail de qualsevol error.

És obligatori portar la polsera identificativa dins del 

recinte en tot moment.

TAXA TURÍSTICA:

NORMES IMPORTANTS:

RESERVES:

TOTA RESERVA, ENCARA QUE SIGUI 

CONFIRMADA, QUEDARÀ SUBJECTA A LA 

VERIFICACIÓ DE LES DADES INTRODUÏDES 

ALS FORMULARIS. ÁNCORA SALOU PODRÀ 

ANUL·LAR-LA EN EL MOMENT DE L’ENTRADA.

Totes les reserves deuen per normativa, abonar 

una taxa turística per persona i nit.

S’estableix un import màxim corresponent a set 

nits per persona.

Estan excloses de l’aplicació d’aquesta taxa les 

persones d’edat igual o inferior a 16 anys.

No es podran albergar més persones de les 

indicades als apartaments.

No es permet l'entrada d'animals als apartaments.

A l’arribada s’ha d’abonar la totalitat de l’estada 

contractada i se’n descomptarà la part que s’hagi 

enviat en concepte de reserva.

 No es permeten visites als apartaments.

Els preus publicats poden ser diferents dels de les 

ofertes del web, els quals només seran vàlids 

mitjançant la reserva on-line.

Tarifes vàlides segons la disponibilitat. Per consultar-

ho, visiteu www.ancorasalou.com o truqueu al

+34 977 35 11 99.

Las tarifes poden variar per modificacions en la 

legislació vigent.

La sol·licitud de reserva es podrà fer directament al 

nostre web  www.ancorasalou.com 

Els serveis de reserva on-line tenen com a finalitat 

oferir a l’usuari la possibilitat de consultar la 

disponibilitat així com el pressupost de l’estada i 

fer el pagament inicial a compte per confirmar la 

reserva.

Al més aviat possible es notificarà al client per 

correu electrònic la confirmació de la seva reserva i 

la factura del pagament inicial.

El dipòsit per confirmar les reserves serà de:

Reserves d’apartament: 40% del total.

Reserves d’ofertes: 100% del total. 




