
 

 

BRESSOL : 40€/UNITAT

T’oferim la possibilitat de llogar un bressol per el més petit de la casa. Afegeix-lo, i la 
tindràs disponible al teu allotjament totalment desinfectat el dia de la teva arribada. 

CADIRETA INFANTIL:  35€/UNITAT 

T’oferim la possibilitat de llogar una cadireta infantil per el més petit de la casa. 
Afegeix-la, i la tindràs disponible al teu allotjament totalment desinfectada el dia de la 
teva arribada. 

SERVEIS OPCIONALS /ACCESSORIS



PAQUET DE BENVINGUDA: 150€

Afegint aquest paquet de benvinguda, podràs gaudir d’una selecció d’aliments 
essencials per a poder esmorzar el dia següent de la teva arribada en cas que no hi 
siguis a temps per anar a comprar al supermercat. Nosaltres ens encarregarem de 
portar-t’ho a l’allotjament que has reservat.  

El paquet de benvinguda inclou els següents articles per 6 persones: aigua, suc, cafè, 
llet, sucre, cereals, galetes, pa, fruita embotit, oli i ous.  

* Podràs especificar-nos si tens alguna petició especial. 

VENTILADOR:  30€/UNITAT

T’oferim la possibilitat de llogar un o varis ventiladors. Afegeix-los a la teva reserva i 
els tindràs disponibles al teu allotjament completament desinfectats per el dia de la 
teva arribada.



TOVALLOLES DE PLATJA: 20€/UNITAT

T’oferim la possibilitat de llogar una o varies tovalloles de platja. Afegeix-les a la teva 
reserva i les tindràs disponibles al teu allotjament completament netes i desinfectades 
el dia de la teva arribada. 

 
NETEJA ADDICIONAL: 22€/HORA 

Sigui la que sigui la durada i el motiu de la teva estada, a DOMUS BEGUR  volem 
que t’ocupis únicament de l’important. Per aquest motiu t’oferim la possibilitat de 
contractar un servei de neteja puntual o setmanal, que pugui incloure també el canvi 
de roba de llit i bany si ho desitges. 

*Servei disponible els dies següents: Dimarts, Dimecres i Dijous. 



 

ROBA DE LLIT I  BANY ADDICIONAL: 20€/PERSONA 

T’oferim la possibilitat d’un o varis canvis extra de roba de llit i bany al teu 
allotjament. Podràs recollir-ho a la nostra oficina DOMUS BEGUR o bé si tens 
contractat el servei de neteja, ho organitzarem juntament per què ho deixin tot 
preparat per quan tornis. 

 

LLIT PLEGABLE:  60€/PERSONA

T’oferim la possiblitat de llogar un llit extra plegable durant la teva estància. 
Llençols i tovalloles incloses. 




