
El règim TOT INCLÒS és estrictament personal. Per gaudir del servei TOT INCLÒS els
clients hauran de portar sempre el braçalet. Durant el check-in es farà lliurament d´un
braçalet identificatiu a tots els clients que hagin escollit gaudir del Tot Inclòs GOLD a les
nostres instal.lacions. Aquest braçalet és personal i intransferible, estant totalment prohibit
aprofitar-lo per terceres persones. Així mateix, preguem sempre que es faci un ús moderat
d´aquest servei i es recorda que als clients menors de 18 anys no se´ls servirà alcohol, segons
dicta la llei.

Li presentem el programa de règim Tot Inclòs GOLD 2021. És un servei exclusiu i s´identifica
amb un braçalet que donem als clients. Només es pot adquirir reservant a la nostra web
o directament trucant al nostre Call Center.

L´incompliment d´aquesta normativa pot implicar la pèrdua de gaudir dels privilegis com a
client de Tot Inclòs i passar a gaudir només del servei de pensió completa, sense opció de
reclamació. En cas de pèrdua o trencament del braçalet sol.licitem es comuniqui a la
recepció amb la major brevetat posible, generant un càrrec de 30 euros per els adults i de
10 euros per els nens.

A Evenia Hotels hem volgut reforçar el servei Tot Inclòs per als nostres clients afegint
marques de primera categoria al ventall dels productes disponibles i introduint algunes
innovacions que faran l´experiència encara més atractiva.

TOT INCLÒS GOLD 2021

GUIA DEL SERVEI

EVENIA CALL CENTER

Espanya: 902 021 500 - França: +33 751280026 - Bèlgica: +32 280 862 92
Regne Unit: +44 203 514 7287 - Altres països: +34 931772477

MÉS INFORMACIÓ A CA.EVENIAHOTELS.COM

Nota: a causa del Covid-19, alguns dels nostres horaris i serveis es poden veure alterats.

QUÈ INCLOU TOT INCLÒS GOLD?

El servei comença amb el check in (13.00h) i acaba amb el check out (10.00h). Si un cop fet el
check out volen continuar utilitzant les instal.lacions i el servei de Tot Inclòs fins a les 18.00h,
consulti preus a recepció.
El servei inclou: 3 àpats, les begudes, la varietat de refrescs i consumicions alcohòliques que
inclou el TI normal. Amb el benefici de poder ampliar el ventall de productes oferts amb
noves i reconegudes marques al mercat, incrementant així la qualitat dels serveis oferts dins
del Resort.

Esmorzar, dinar i sopar en els nostres restaurants bufet. Celler amb aïgues naturals,
refrescs, sucs, vi blanc, vi rosat i vi negre. Qualsevol beguda no descrita en aquest apartat
suposa un extra a pagar directament al restaurant (encara que estigui inclosa als bars).

L´horari del Tot Inclòs als nostres bars és de 10:00h. a 24:00h. A la “Pèrgola” (espai  
d´animació) tot tipus de servei de beguda de 20:00h. a 24:00h. es fa a la barra, no hi ha
servei de cambrer a la taula. També disposem d´una carta de gelats de tot inclòs i gelats de
bola.

Restaurants Bufet

Bars

QUINS BENEFICIS TÉ TOT INCLÒS GOLD?

Àmplia selecció de begudes locals, cervesa i refrescs als bars de l´ hotel fins a les
24:00h (detallat a continuació).

Accès sense limitació horària al nostre Fitness Center (Body Building i/o Cardio Room).

Caixa forta sense cost (es sol.licitarà un dipòsit de 20 euros).

Servei de vins amb D.O. en els restaurants.

IMPORTANT



Els clients de Tot Inclòs GOLD poden accedir, sense limitació horària, al nostre Fitness
Center de dilluns a dissabte de 8:00h. a 21:00h. i diumenges de 9:00h. a 14:00h. Per accedir
al recint del gimnàs, es requerirà, roba, calçat esportiu i tovallola. El client haurà de dirigir-
se a la recepció del gimnàs i presentar la seva targeta del menjador o mostrar el braçalet
identificatiu del Tot inclòs GOLD.

Servei de menjar als Snacks-Bars des del mes de maig fins el 22 de juny i de l'1 al 30 de
setembre:

10:15h - 12:00h: esmorzar continental

12:15h - 17:30h: dinar i berenar (hamburgueses, entrepans tipus sandwich, patates
fregides, hot-dogs, etc.).

Del 23 de juny fins el 31 d'agost l´horari del Snack Bar serà:

10:15h - 12:00h: esmorzar continental.

12:15h - 18:30h: dinar i berenar (hamburgueses, entrepans tipus sandwich, patates
fregides, hot-dogs, etc.).

Per accedir amb menors entre 15 i 18 anys en el gimnàs, els pares hauran de signar un plec
de descàrrec (-15 anys no serà possible).

Altres ofertes per als nostres clients del Tot Inclòs GOLD en el nostre Fitness Center:

Accés al nostre circuit d´aigües (2 hores) per 11,00€ per persona i sessió. Servei per
adults (+18 anys). Imprescindible portar banyador, xancletes de bany i tovallola.

Circuit d´ aigües en familia per 11€ perpersona i sessió (adults i nens), 1 hora de
sessió. De Dilluns a Divendres de 13:00h fins a les 15:00h. Dissabtes de 9:00h fins a
les 15:00h.

10% de descompte en qualsevol tractament extra del nostre Spa (no acumulable a
altres ofertes).

Snack-Bar

Fitness Center

Per a nens i nenes 4 a 12 anys (Els menors de 4 anys han d´estar acompanyats en tot
moment amb els pares o adults). Des de l'obertura de l'hotel al febrer:

Miniclub

També disposen gratuïtament de tovalloles per a la piscina (per gaudir d´aquest servei 
s´haurà de deixar un dipòsit/fiança: s´haurà de pagar 1€ per el servei de canvi de tovallola.

Altres Serveis del Tot Inclòs GOLD

Begudes incloses

Cafès, capuccino, cigaló, infusions i
cacao.

Aigua i aigua amb gas.

Pepsi-Cola, Pepsi Light, 7Up, Kas
taronja, Kas llimona, Kas tònica i
tònica Schweppes, Ice Tea i
granissat.

Sucs de taronja, pinya, préssec i
poma. No inclou suc de taronja
natural.

Cerveses (Damm) amb i sense
alcohol: canya, Freedamm (33cl),
Estrella (33cl) i San Miguel (33cl).

Brandies (locals i de marca): Magno,
Veterano, Torres 5 i Torres 10.

Aperitius (locals i de marca):
Vermouth, Martini, Campari, Pastis,
Ricard, Jerez Dolç/Sec i Bitter Kas.

Whiskies (locals i de marca): DYC,
J.B, Ballantines,Johny Walker,
Jameson, White Label, Cutty Sark i
Southern Comfort.

Caves, vins, finsiy generosos: vi
dolç, vi de la casa blanc, negre i
rosat (D.O. en els restaurants).

Sangria de vi i de cava (got).

Licors (locals i de marca):

Locals: de crema de whisky, batut
de fruites, Pacharan, tequila, orujo
blanc i herbes

De marca (Amaretto, Safari,
Pippermint, Pisang Ambon, Ponche,
Pacharán, Anís del Mono, María
Brizard, Fernet Blanca, orujos,
tequila, Malibú y Batut de coco.)

Ginebres (locals i de marca): Larios,
Gordon´s, NTC Premium, Beefeater i
Seagram´s

Rons (locals i de marca): Bacardi,
Habana (3 i 5 anys), Cacique,
Barceló, Brugal, Puyol i Negrita.

Vodkes: (locals i de marca):
Smirnoff i Absolut.

Coctels i Mojitos.

NOTA: S´ha de tenir en compte que,
donat el cas, alguna de les marques
esmentades poden no estar
disponibles. En aquests casos s´oferirà
una marca de la mateixa qualitat.

MÉS INFORMACIÓ A CA.EVENIAHOTELS.COM

TOT INCLÒS GOLD 2020

A partir de l'1 d'abril fins a 22 de juny i del 12 de setembre al 15 d'octubre obert tots
els dies de 10:00h a 18:00h.

Del 23 de juny al 12 de setembre obert tots els dies de 10:00h a 18:00h i de 21.00h a
22.30h.

Els caps de setmana (dissabte i diumenge): de 10:00h fins a les 18:00h.


