
 

Cap de setmana: 2 nits + 1 sopar 
Entrada divendres i sortida diumenge 

 

Hab. Estàndard: 96€/persona 
Hab. Superior: 116€/persona 

 
Preu TOTAL per persona , per les 2 nits + 1 sopar, IVA inclòs. 

Esmorzar opcional: 8€/persona i dia 
 

Beguda del sopar i suplements no inclosos en el preu. 

Es pot escollir sopar o dinar entre divendres i diumenge. 

 
Entrada / Sortida: Entrada: 15:00h - Sortida: 12:00h 

• Si l’arribada es fa abans de les 15h no es garanteix que les habitacions estiguin 

preparades per ser ocupades. 

• Degut a les característiques del Molí Blanc Hotel, la recepció queda tancada a 

partir de les 23,30h. En cas que no puguin arribar abans d’aquesta hora, els 

preguem ho comuniquin a recepció i els indicarem la forma d’accedir a l’Hotel 

 
Garantia 
• Totes les reserves han de ser garantides amb una targeta de crèdit en el 

moment de realitzar la reserva. Sense una targeta de crèdit facilitada la reserva 

no queda confirmada. 

• Les reserves de grups (a partir de 3 habitacions) han de ser garantides amb una 

paga i senyal del 30% del total. 

 
Política de cancel·lació 
• En cas de cancel·lació, preguem ens informi 48 hores abans del dia de l’estada, 

per evitar el càrrec d’una nit a la targeta facilitada. Per grups, avisar amb 15 dies 

d’antelació per evitar la pèrdua de la paga i senyal. 

• En el cas de no presentar-se (No Show) o sortida anticipada, l’Hotel cobrarà el 

total de la reserva d’una nit a la targeta de crèdit facilitada. 

 
Nens: 
• Nens menors de 7 anys, allotjament gratuït dormint al mateix llit amb els pares 

(1 nen per llit). 

• Bressol 10€ 
• Esmorzar infantil 5€ 
• Llit supletori 22€ 
 
L’hotel disposa 8 habitacions estàndard i 4 habitac ions Superior. 
Disponibilitat de 4 lits supletoris i 2 bressols pl egables. 
 

Molí Blanc HOTEL 
Ctra. C-241-c, Km. 0,9. (D’Igualada a Sta. Coloma d e Queralt). 08700 Jorba 

Tel. 93 801 91 79. hotel@moliblanchotel.cat  
 
 


