Uw vakantie in Sta. María de Llorell
Beste gast,
Hierna vindt u enige door ons voor u verzamelde informatie over het vakantiecomplex.

Uw contact in Sta. María
Ons kantoor bevindt zich in de straat Calle Géminis, 108 - Urb. Sta. María de Llorell, E-17320 Tossa de
Mar.
Tel./Fax: 0034 972 344 021 of gsm: 0034 646 598 453
E-mail: info@llorell.es - Website: www.llorell.es
In de zomer is het kantoor geopend van maandag tot vrijdag van 10 tot 13 uur en van 16 tot 19 uur.
Tijdens de wintermaanden zijn we maandag tot vrijdag van 16 tot 19 uur geopend.
Contactpersonen:
Cristina: zij spreekt Engels, Frans, Duits, Spaans en Catalaans.
Laura: zij spreekt Engels, Spaans, Catalaans en een beetje Duits.

Bereikbaarheid
De urbanisatie Sta. María de Llorell ligt aan de autoweg die Tossa de Mar met Lloret de Mar verbindt. De
urbanisatie ligt op 3 kilometer afstand van Tossa de Mar en 8 kilometer van Lloret de Mar.
In het hoogseizoen is zaterdag de dag van aankomst en ontvangen wij u graag persoonlijk tussen 16 en
19 uur bij de slagboom van de ingang van de urbanisatie. Heeft u een andere aankomsttijd afgesproken,
dan verzoeken wij u om ons te bellen op 0034 646 598 453.

Verplichte belastingen
Toeristenbelasting: € 0,90 per persoon ouder dan 16 jaar, tot een maximum van 7 overnachtingen.
Huisdieren: € 30,- per verblijf.
Eindschoonmaak: € 60,- of € 80,- per gehuurde woning.
Borgsom voor de sleutel: € 200,- (dit bedrag wordt terugbetaald als het appartement in perfecte staat
wordt afgeleverd).
Vignet voor de privéparking van de urbanisatie: € 10,- per voertuig (eenmalig bedrag).
Water, elektriciteit en gas zijn inbegrepen. De verwarmingskosten worden op grond van het verbruik in
rekening gebracht.

Aanvullende diensten
Beddengoed en handdoeken (inclusief set lakens, 1 handdoek voor de douche, 1 gewone handdoek en
keukendoeken). € 15,- per persoon.
Strandlaken: € 10,- per persoon.
Ledikantje, inclusief kinderstoel: € 25,- per verblijf.
Aankomst buiten voorziene aankomsttijden, van 20.00 tot 24.00 uur: € 30,Aankomst buiten voorziene aankomsttijden, van 24.00 tot 02.00 uur: € 50,Houd er rekening mee dat alle belastingen en aanvullende diensten op de dag van aankomst contant
moeten worden betaald.
Neem vooral contact met ons op als u vragen heeft.
Wij wensen u een goede reis en hopen u binnenkort te mogen begroeten in Sta. María!
Gestiones "Kerstin Bruns"

