
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 negre o platejat 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.

GUIA DEL SERVEI

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

El servei de Tot Inclòs comença a partir de les 12.00h del matí i acaba a les 12.00h del dia de
sortida. Si després del check-out vol continuar utilitzant les instal·lacions i el servei Tot Inclòs
fins a les 18:00h haurà de consultar preus a recepció.

Estan inclosos els menjars tipus bufet en el restaurant principal en els seus horaris normals
d'obertura. Snacks en Bar Plaza, Restaurant “El Olivo”, Restaurant Carlo’s, Restaurant Asia
i Restaurant Mediterrani. Esmorzar bufet en Restaurant Carlo’s, Restaurant Mediterrani i
Restaurant Asia. Consultar dates d'obertura i horaris.

Menjars

Begudes incloses

Refrescos en general (llimona,
taronja, cola, 7up, tònica i cola light.

Sucs no naturals de sabors (pinya,
préssec, taronja, etc.).

Llet i aigua.

Cervesa de barril, cervesa amb
llima, cervesa amb llimona i negre
d'estiu.

Brandi, ginebra, rom, vodka i
whisky primeres marques. Excepte
ginebres premium, reserves i grans
reserves.

Vi negre, rosat, blanc i cava que
estiguin indicats en les cartes de
vins de Tot Inclòs Gold.

Aperitius dolços i secs.

Combinats de 2 ingredients, per
exemple: gin + cola (sempre que els
dos ingredients estiguin inclosos).

Cafè i infusions.

Licors digestius variats (xopets):
poma, préssec, avellana, etc.

Per a nens: gelats de diversos tipus,
patates, snacks, sucs, batuts,
granissats i refrescos.

Bar principal Zoraida Park: 10:00h a 24:00h.

Bar Plaza (front Piscina Garden): de 10.00h a 24.00h (de juny a setembre).

L'horari del Tot Inclòs en els nostres bars és de 10:00h a 24:00h En la “Plaça Central” (espai
d'animació) tot tipus de servei de beguda de 20:00h a 24:00h. També disposem d'una
carta de gelats de Tot Inclòs.

Bars amb servei Tot Inclòs

Tapes i Snacks en Bar Plaza: de 12:00h a 16:00h. Sandvitxos fins a les 18.30h.
De juny a setembre.

Snacks en “El Olivo”: de 12:00h a 17:00h. Del 5 de juny al 15 de setembre.
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Les dates d'obertura i els horaris dels restaurants temàtics estan subjectes a possibles
modificacions sense previ avís segons l'actual situació sanitària ho requereixi.

Notes: consultar condicions de reserva, horaris i freqüència per a sopars a la carta en
Restaurants Temàtics. Es pot reservar tres sopars temàtics per habitació i per estades de
mínim 5 nits, sempre que hi hagi disponibilitat. Un cop esgotades les 3 sopars, podrà repetir
UN COP MÉS al restaurant que triï, sempre que hi hagi disponibilitat i reservant després de
les 18.30h de el mateix dia. Per a estades inferiors a 5 nits, consultar disponibilitat.

S'inclou una hora al dia per persona. No acumulable i no transferible a altres clients. Per a
utilitzar aquests serveis, el client ha de dirigir-se directament al Gimnàs en hores de
funcionament.

Gimnàs

Restaurants temàtics

Restaurant Italià “Carlo´s”: de 12:00h a 24:00h. De l'1 de maig al 15 d'octubre.
Snacks de 12:00h a 18:30h. Dinar bufet de 13:00h a 16:00h i sopar a la carta (prèvia
reserva de 12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h, una vegada per setmana d'estada.

Restaurant Mediterrani: de 12:00h a 24:00h. De l'1 de juliol al 31 d'agost. Snacks
de 12:00h a 18:30h. Dinar bufet de 13:00h a 16:00h i sopar a la carta (prèvia reserva
de 12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h, una vegada per setmana d'estada.

Grill “El Olivo”: De 20:00h a 22:30h. De l'1 de juliol al 31 d'agost. Snacks de 12:00h a
17:00h. Sopar a la carta (prèvia reserva de 12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h,
una vegada per setmana d'estada.

Notes: per a accedir amb menors de 16 anys al gimnàs, els pares han de signar un plec de
descàrrec
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També està inclosa la caixa forta a l'habitació.

Restaurant Asia: de 12:00h a 24:00h. De l'1 de juliol al 31 d'agost. Snacks de
12:00h a 18:30h. Dinar bufet de 13:00h a 16:00h i sopar a la carta (prèvia reserva de
12:00h a 18:30h) de 20:00h a 22:30h, una vegada per setmana d'estada.

SOPARS TEMÁTICS

DURADA ESTADA Nº SOPARS TEMÁTICS REPETICIONS 
(sota disponibilitat

2 1 0
3 1 1
4 2 1

5,6,7 3 1
8 4 2
9 5 2

10 o més 6 2


