
QUÈ INCLOU TOT INCLÒS SILVER?

QUINS BENEFICIS TÉ TOT INCLÒS SILVER?

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 SILVER 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 SILVER 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.

El servei de Tot Inclòs SILVER comença a partir de les 13:00h del dia d'arribada i acaba a
les 10:00h del dia de sortida. Si després del check out volen continuar utilitzant les
instal·lacions i el servei de Tot Inclòs fins a les 18:00h consulti preus a recepció.

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.

Esmorzar, dinar i sopar en els nostres restaurants bufet. Celler amb aigües, refrescos, sucs,
vi blanc, vi rosat i vi negre de la casa. Qualsevol beguda no descrita en aquest apartat
suposa un extra a pagar directament en el restaurant (encara que estigui inclosa en els
bars).

L'horari del Tot Inclòs en els nostres bars és de 10:00h a 24:00h. En la “Pergola” (espai
d'animació) tot tipus de servei de beguda de 20:00h. a 24:00h es fa en la barra, no hi ha
servei de cambrer en la taula. També disposem d'una carta de gelats de Tot Inclòs de
11:00h a 18:00h.

TOT INCLÒS SILVER 2021

GUIA DEL SERVEI

Restaurants Bufet

Bars

MÉS INFORMACIÓ A CA.EVENIAHOTELS.COM

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).

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

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

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

IMPORTANT



Els clients de Tot Inclòs SILVER poden accedir 1 hora per dia al nostre Fitness Center de
dilluns a dissabte de 8:00h a 17:00h i diumenge de 08:00h. a 14:00h. Per a accedir al recinte
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 SILVER. Aquesta hora no és acumulable ni transferible
(Bodi Building i/o Cardio Room).

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.).

En totes les activitats, l'edat mínima és de 15 anys. Per a accedir amb menors de 18 anys al
Fitness Center, els pares hauran de signar un plec de descàrrec.

Altres ofertes per als nostres clients del Tot Inclòs SILVER 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 vestit de bany, chancletas de bany,
tovallola i capell.

Circuit d'aigües en família per 11€ per persona i sessió (adults i nens), 1 hora de
sessió. De Dilluns a Divendres de 13:00h fins a les 15:00h. Dissabtes de 09:00h fins
a les 15:00h.

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

Snack-Bar

Fitness Center

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 SILVER

Begudes incloses

Cafès, caputxino, cigaló, infusions i
Cacau.

Aigua i aigua amb gas (gots).

Refrescos: Pepsi-Cola, Pepsi
Light, 7Up, Cas taronja, Cas llimona
i granissat.

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

Cerveses de barril amb i sense
alcohol.

Brandis: marques locals.

Aperitius: marques locals.

Whiskys: marques blanques locals .

Caves, vins, fins i generosos: vi
dolç, va venir de la casa blanc,
negre i rosat.

Sangria (got).

Licors locals: de crema de whisky,
batut de coco, kiwi, poma, préssec,
llima, Pacharán, tequila, orujo blanc
i herbes.

Ginebres: marques blanques locals.

Roms: marques blanques locals.

Vodkes: marques blanques locals.

Còctels del dia i Còctels sense
alcohol.

Combinats 2 ingredients (sempre
que els dos ingredients estiguin
inclosos).

Carta de gelats Tot Inclòs Silver.

Si vol gaudir del servei Tot Inclòs SILVER pot sol·licitar més informació en
recepció.

TOT INCLÒS SILVER 2020

MÉS INFORMACIÓ A CA.EVENIAHOTELS.COM

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:

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.

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.).


