
CASA VINCKE – ÚS EXCLUSIU – CONDICIONS 
 

Casa Vincke disposa de 9 habitacions:  

SUITE #1 

JUNIOR SUITE #2 

DOBLE amb BALCÓ #3 i #4 

DOBLE SUPERIOR #5 

DOBLE amb TERRASSA #6 i #7 

DOBLE ESTANDARD #8 i #9 

 

Capacitat: 

18 persones, més 4-6 persones extres. 

Capacitat base de cada habitació: 2 persones. 
Possibilitat de llit supletori i/o bressol. Habitacions possibles: 

SUITE #1 * JUNIOR SUITE #2 * DOBLE SUPERIOR #5 * DOBLE amb TERRASSA #7. 

Llit supletori. Cost Extra: 30,00€/nit. Persones a partir 3 anys. 

Bressol. Gratuït. Nens/es de 0-2 anys. 

 

Reserves: 

Entre setmana, és possible reservar per 1 nit. 

Caps de setmana, ponts i festius, reserva mínima 2 ó 3 nits, subjecte disponibilitat. 

 

Serveis inclosos: 

Esmorzar. 

Neteja de les habitacions. 

Es poden gestionar altres serveis extres: lloguer de vaixell, lloguer de bicis, visita museus, tasts de vins, etc. 

 

Altres espais de Casa Vincke: 

Saló d'estar. 

Saló menjador per l’esmorzar. 

Sala de reunions. 

Cuina. 

Jardí. 

Piscina. 

Restaurant Dvisi (restaurant independent a Casa Vincke) 

 

Altres observacions: 

Horari d'arribada: 16:00h. 

Horari de sortida: 12:00h. 

Prohibit fumar dins l'establiment. 

No s'admeten mascotes. 

Es prega màxima responsabilitat per mantenir en bon estat tot els elements de la casa. 

 
Condicions de pagament: 

1r pagament: en el moment de la confirmació de la reserva, s’haurà de pagar el 50% del total. També s’haurà 

d’abonar 1.000,00 € de fiança. 

2n pagament: 1 mes abans de la data d'arribada haurà d'estar pagat el 75% del total de l'estada (ha de ser 

abonat un altre 25% addicional). 

3r pagament: pagament final. 15 dies abans de la data d'entrada haurà d'estar pagat el 100% del total de l'estada 

(ha de ser abonat el 25% restant). 

 

Política de cancel·lació: 

Si la cancel·lació es produeix 1 mes abans de la data d'arribada, es retornarà el 50% de l'import pagat. 

Si la cancel·lació es produeix 15 dies abans de la data d'arribada, es retornarà el 25% de l'import pagat. 

Si la cancel·lació es produeix els últim 15 dies de la data d'arribada, no es retornarà cap import. 


