DESCOBREIX LA TEVA LLAR

OFERTA DE RESERVA ANTICIPADA
Vàlid fins a l'1 de maig
0
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é
m
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s
i
d
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(10 o + mesos)

€·
Deposit 1.000€

Matricula 125

(Preus per persona i mes, IVA inclòs)

CURS

Estudi doble superior

€
495€

Estudi individual bàsic

630

445,50

Estudi doble

Estudi individual vistes ciutat

€
675€

Estudi individual vistes mar

720

5% extra de descompte en pagaments anuals

€

TARIFES I SERVEIS
CURS
(10 o + mesos)

€ · Deposit 1.000€

Matricula 250

SEMESTRE

MES

(5 a 9 mesos)

(1-4 mesos)

€ · Deposit 1.000€

Matricula 250

€ · Deposit 1.000€

Matricula 250

ESTUDIS i APARTAMENTS
(Preus per persona i mes, IVA inclòs)

CURS

€

€
625€
775€

€

825

€

875

Estudi doble superior

€
550€

Estudi individual Bàsic

700

Estudi individual vistes ciutat

750

Estudi individual vistes mar

800

Estudi doble

SEMESTRE

495

570

MES

€
700€

645

€

850

€

900

€

€

950

€

€

Apartament per 1 persona

1.200

Apartament gran per 1 o 2 dues persones

1.600

€

SERVEI RESTAURANT
(Preus per persona i mes, IVA inclòs)

CURS

MES

€
470€

€
370€

Mitja pensió

275

200

Pensió completa

SERVEI DIARI
PREU PER PERSONA

ESMORZAR

MENÚ DINAR O SOPAR

El restaurant romandrà tancat del 20 DEC 2021 al 9 GEN 2022
La tarifa "Curs" s'aplica a un mínim de 10 mesos
La targeta D'ins és intransferible / No es pot fer servir per convidar a altres persones

€

5

€

9.50

PROCÉS DE RESERVA I PAGAMENT
Matrícula

Al confirmar la reserva

Fiança

Al confirmar la reserva

Últim mes

A la firma del contracte

La resta de mesos de l'allotjament

1er día de cada mes

POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ
OFERTA ANTICIPADA 2021-2022
Matrícula

Fiança

100% no reembolsable

100% reembolsable fins el 31 de maig

TARIFES 2021-20212
100% no reembolsable
100% reemborsable fins a 45 dies
abans de l'arribada

Últim mes

100% reemborsable fins el dia d'arribada

100% reemborsable fins el dia
d'arribada

Mètodes de pagament acceptats: Targeta de crèdit / Transferència bancària / Domiciliació
SEPA

·

INSTAL LACIONS I SERVEIS INCLOSOS
Estudis

Apartaments

Obert 365 dies
Control d'accés clau
Internet Wifi d'última generació en tota la residència
Aire condicionat i calefacció
Subministraments d'aigua i llum
Terrassa amb piscina
Terrassa amb vistes panoràmiques
Sala fitness
Sala multimèdia (TV)
Sales d'estudi en grup
Bany i cuina privats
Neteja de les habitacions dues vegades al mes amb canvi de tovalloles i roba de llit
Neteja d'habitació extra amb canvi de tovalloles i roba de llit 30

€.

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Servei de manteniment
Neteja diària de zones comunes
Reserva de sales i equips audiovisuals
Lloguer de parament (sota disponibilitat per estades de màx. 2 mesos)
Ús de bugaderia autoservei (s'apliquen càrrecs per cada servei)
Programa activitats i esdeveniments (s'apliquen càrrecs)
Ús de màquines vending (s'apliquen càrrecs)
Aparcament per a bicicletes (places limitades)
Aparcament cotxes a 200m (preus especials)

RESERVA ARA
diagonabesosl@xior.es

+34683404891

www.xiordiagonalbesos.com

