
HOTEL LA PLAGE 4* 
(SORSO) 

Sortides 
2 adults + 2 

nens 
3 adults + 1 

nens 
4 adults  

2 adults + 1 
nens 

3 adults  2 adults  

Agost: 27 497 539 665 547 715 816  

Setembre: 3 432 467  574  478 620 712 

Setembre: 10 384 415 507 427 550 636 

Setembre: 17 361 389 474 402 516 599 

CER/21/07—32 

 

Suplements y descomptes 2 adults + 2 
nens 

3 adults + 1 
nens 

4 adults  
2 adults + 1 

nens 
3 adults  2 adults  

Suplements Vista Mar 17 20 27 14 20 14 

Suplements Bloque Le Maree 1 línea 34 40 54 28 40 28 

Descompte i Ginepri -17 -20 -27 -14 -20 -14 

DESCRIPCIÓ: situat molt a prop d'una quilomètrica platja de sor-

ra negra i daurada, a 20 km de Porto Torres, enfront del Golf d'Asi-

nara. Consta d'una estructura central amb algunes de les habitaci-

ons i serveis principals. La resta estan ubicades a casetes en blocs 

d'una sola planta al voltant, envoltades de jardins. Disposa de recep-

ció, gimnàs, 2 piscines, restaurant, bar amb terrassa panoràmica, 

pizzeria a la carta, club infantil, animació, petit supermercat, botiga 

de regals i productes locals i instal·lacions esportives. Disposa d'una 

platja privada. Wi-Fi gratuït a la recepció i pàrquing privat de paga-

ment. Admeten animals de petita talla. 

HABITACIONS  

Les habitacions estan equipades amb totes les comoditats, televisió, 

caixa forta. balcó o pati equipat i aire condicionat 

DES DE 631€ 
9 DIES / 8 NITS 

Cotxe GRATUÏT                                    
Cabina de tornada GRATUÏTA        

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

Nens: fins a 16 anys no complets 

EL PREU, PER PERSONA, INCLOU: Passatge en cabina interior anada i tornada. Embarcament del cotxe gratis (turisme fins a 5 m) o moto. Es-

tada 7 nits a l'hotel La Plage. Règim de només allotjament al vaixell i de pensió completa (agua i vi) a l'hotel. Servei d'animació, Miniclub (nens de 3 a 10 

anys), Junior Club (nens de 11 a 16 anys), utilització de les gandules i parasols a la platja privada i en les piscines, accés gratuït a les instal·lacions esportives. 

Assegurança de viatge i taxes. Consulta suplement per altres acomodacions al vaixell. Consulta suplement per habitació Vista Mar o a La Maree 1ª línia. Les 

taxes municipals, si les hagués, es pagarien directament a l'establiment. Extres opcionals, sol·licitats amb la reserva: Bressol: 70 € / setmana. S'admeten 

animals, excepte en zones comunes: 70 € / setmana + 50 € per la neteja final i desinfecció. 

. 

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


