
RESIDENCE BADUS 
(BADESI) 

DESCRIPCIÓ: Els apartaments estan situats en dos 
complexos (que disten entre si 100 m) a 2.500m de la 
bonica platja de Li Junchi i són d'una o dues plantes, 
amb entrada independent, disposats al voltant de la 
piscina. Disposa de restaurant panoràmic, bar, zona de 
barbacoa compartida, piscina, zona de jocs i ludoteca 
per a nens, sala de televisió, servei de bugaderia, WIFI 
gratuït en zones comunes. Pàrquing no vigilat. Es troba 
aprop de la localitat de Badesi amb botigues i restau-
rants. No s'admeten mascotes. 

APARTAMENTS: Disposen d'una zona de cuina, tele-
visió, caixa forta, assecador de cabell, post de planxar i 
planxa, aire condicionat, microones, WIFI, terrassa o 
balcó. Tots tenen 1 dormitori i amb saló amb sofà-llit 
de matrimoni. 

EL PREU, PER PERSONA, INCLOU  Passatge en cabina interior anada i tornada. Embarcament del cotxe gratis 

(turisme fins a 5 m) o moto. Estada 7 nits en el Residence Badus. Règim de només allotjament al vaixell i en l'allotjament. 

Inclou subministraments (llum, aigua, gas), roba de llit, aire condicionat. Ús de la piscina; 1 para-sol per apartament; "Kit cor-

tesia" pel bany; WIFI. Assegurança de viatge i taxes. Consulta suplement per altres acomodacions al vaixell. Extres obligato-

ris, de pagament directe a l'apartament: Neteja final, 50 €. La neteja de la cuina serà a càrrec de el client, si no: 50 €. Fiança: 

150 €. Extres opcionals, sol·licitats amb la reserva i de pagament directe a l'apartament: Bressol (de 0 a 3 anys no comple-

rts): 5 € / dia; trona: 30 € / setmana. 

DES DE 254€ 
9 DIES / 8 NITS 

Sortides 4 persones 3 persones 2 persones 

Juliol: 2 254 336 499 

Juliol: 9 278 368 547 

Juliol: 16 306 405 603 

Juliol: 23 361 478 712 

CER/21/06—25  

 

Cotxe GRATUÏT                                    
Cabina de tornada GRATUÏTA        

Cancel·lació GRATUÏTA fins a 30 dies          
Sortida des de Barcelona                                                                    

RESERVES I INFORMACIÓ:   
paquetes@grimalditour.com—902 531 333 


