BENVINGUTS
Estimat Client,
Primer de tot, volem agrair-li la confiança dipositada en nosaltres al haver-nos triat durant la
seva estada aPuigcerdà.
La nostra prioritat és que vostè i els seus puguin gaudir dels nostres serveis i instal·lacions amb
la major seguretat i protecció per a la seva salut. Per a això, li fem arribar aquesta guia
informativa de les mesures adoptades per part de l'Hotel Vila Paulita així com les mesures que
vostè com a client es compromet a complir al haver efectuat la seva reserva.
També posem a la seva disposició tota la informació relativa als serveis que oferim.
Davant qualsevol informació addicional que necessiti, no dubti a contactar amb la recepció de
l'Hotel:
1. L'ús de màscara és obligatori en totes les zones tancades de l'hotel.
Si us plau recordi portar la seva màscara.
2. Respecti els aforaments màxims determinats en cada zona i espai, així com la distància
de 2m entre persones que no siguin del seu àmbit familiar.
3. Davant qualsevol sospita de possible contagi, si us plau quedi’s aïllat a la seva habitación i
posi's en contacte amb la recepció de l'Hotel que li facilitarà el contacte amb el personal
sanitari que li indicarà les mesures a adoptar.
Política de cancel·lació i No Show:
Preguem que cancel·li la seva reserva 4 dies abans de la data d'arribada per a evitar el càrrec
de la primera nit a la seva targeta de crèdit. Una vegada a l'hotel, qualsevol cancel·lació total o
parcial tindrà com a penalització el 100% del total de la reserva.
Horari d'Arribada & Sortida:
El dia d'arribada podrà disposar de la seva habitació a partir de les 16.00 hores i el dia de
sortida fins a les 12.00 hores.

¡ Els desitgem una feliç estada!

SPA I MASSATGES
Després de tot, què millor que donar-se un capritx regalant-se una experiència relaxant i
guaridora? Reservi el seu massatge i accés a la zona d'aigües trucant al telèfon de
recepció, 0. Ha d'acudir a la cita amb guants i màscara cinc minuts abans. Si us plau utilitzi
les tovalloles, sabatilles i barnussos de la seva habitació.

Carta de massatges i tractaments
Massatge d’esquena, cames i braços
Massatge amb Xocolata
Massatge Ayurvèdic
Massatge Aprimador
Reflexoligia de mans i peus
Equilibri de xacres
Massatge amb espelmes d’olis essencials
Massatge amb pedres calentes
Massatge Anti-estrès Villa Paulita
Massatge Californià
Massatge Lomi-lomi (relaxant)
Drenatge Limfàtic
Massatge amb canyes de bambú
Massatge Espotiu
Massatge de cames
Massatge d’esquena, coll i clatell

50 min 65€
50 min 80€
50 min 70€
50 min 60€
50 min 65€
50 min 60€
50 min 70€
50 min 80€
50 min 70€
50 min 65€
50min 65€
50 min 65€
50 min 70€
50 min 70€
20 min 40€
20 min 40€

Paquets complets de tractaments
Ritual “prepara el
teu cos”.
30 min 50€

Ritual facial
revitalitzant.
50 min 85€

Ritual facial
revitalitzant.
50 min 85€

· Exfoliació corporal
amb pigments de raïm.

· Exfoliació amb
pigments de raïm.

· Exfoliació amb

· Hidratació amb
emulsió de pinya i
mango.

· Mascareta calmant
de mel.
· Massatge reafirmant
de cara i coll

pigments de raïm.
· Mascareta calmant
de mel.
· Massatge reafirmant
de cara.

4 Ritual intensiu facial i corporal

5 Ritual completa renovació
50 min 180€.

1h y 20 min 140€.

· Exfoliació corporal aromàtica.

· Exfoliació corporal amb grans de
sucre, i embolcall hidratant d'ambre.

· Massatge complet amb mel de taronja.

· Exfoliació facial amb aroma a fruites.

· Exfoliació profunda facial.

· Massatge relaxant de peus i mans.

· Massatge reafirmant de cara, coll i
escot.

NORMATIVA D'ÚS:
* Ha d'acudir a la cita amb guants i mascareta cinc minuts abans. Si us plau utilitzi les tovalloles,
sabatilles i barnussos de la seva habitació. No es lliuraran tovalloles addicionals a l'spa.
* Respecteu en tot moment fins a entrar a la cabina de tractaments, la distància de seguretat
amb els terapeutes i amb les altres persones dins de l'recinte.
* Utilitzeu gel desinfectant abans i després de l'massatge.
HORARIS DE LA ZONA D'AIGÜES I GIMNÀS
* De 10.00 a 14:00-17:00 a 21.00
* Cal fer reserva prèvia a la recepció de l'hotel amb un màxim de 1h a el dia.
* L'ocupació màxima per hora és de 10 persones respectant la distància de seguretat.
* Els nens / es de 14 anys o menys tenen l'accés prohibit.

RESTAURANTE ORIGEN
Pot fer la seva reserva trucant a al telèfon 972 88 46 30.
HORARI
De dimarts a dissabte de 13: 00/15: 30 i de 20: 00/22: 30
Diumenges de 13: 00/15: 30
Diumenges nit i dilluns tancat

SERVEI D’ESMORZARS
HORARI
De 8h. a 8.45h. De 8.45h. a 9.30h. De 9.30h. a 10.15h.
Tots els esmorzars són sota reserva. En el moment de check-in, vostè ha de
reservar la franja horària i l'opció d'esmorzar que prefereix.
Si us plau, deixi la seva taula lliure a l'finalitzar la seva franja horària.
L'esmorzar es pot prendre a l'habitació o jardí sense costos addicionals.
ESMORZAR CONTINENTAL: 15 € per persona, IVA inclòs
Cafè o te o infusió (a escollir).
Suc de taronja natural, aigua.
Bol de fruita de temporada.
Torrada de pa de poble amb mantega, melmelada i mel, croissant de mantega.
ESMORZAR ORIGEN: 19€ per persona, IVA inclòs.
Cafè, te i infusió (a escollir).
Suc de taronja natural, aigua.
Bol de fruita de temporada, iogurt natural de la Cerdanya amb musli.
Torrada de pa de poble amb mantega, melmelada, mel i nocilla, croissant de mantega.
Torrada de pa de poble amb tomàquet i assortit d'embotits i formatges, pernil serrà, pernil dolç, fuet, bull
blanc, formatge semicurat i formatge curat.
Bacon amb truita francesa o dos ous fregits (a escollir).
ESMORZAR SALUDABLE: 17 € per persona, IVA inclòs
Infusió de ginseng, aigua.
Bol de fruita de temporada, Iogurt natural de la Cerdanya amb musli.
Batut verd (papaia, mango, col kale, menta, alfàbrega i beguda de soja).
Coca casolana de civada amb tomàquet i pernil dolç
Crep de te matcha farcit de ruca, nous i mel
ESMORZAR INFANTIL: 9 € per persona, IVA inclòs.
Got de llet amb xocolata en pols o bol de cereals amb llet (a escollir).
Suc de taronja natural, aigua.
Pa de motlle amb pernil dolç i formatge (fred), Donut de xocolata, iogurt.

SERVEI D’HABITACIONS
SERVICIO DE HABITACIONES
SERVICE DE CHAMBRE
ROOM SERVICE
Sandvitx mixte de pernil dolç y formatge: 20€
Sándwich mixto de jamón dulce y queso
Sandwixh au jambon et fromage
Sandwich of ham and cheese

Sandvitx vegetal: 20€
Sándwich vegetal
Sandwixh de légumes
Vegetable sandwich of ham and cheese

Incluye una bebida no alcohólica y una pieza de fruta o iogur.
Inclou una beguda no alcohòlica i una peça de fruita o iogurt.
Comprend une boisson non alcoolisée et un morceau de fruit ou d'iogur.
Includes a non-alcoholic drink and a piece of fruit or iogur

13.00h -15.30h
20.00h-20.30h
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ESTE HOTEL UTILIZA TRATAMIENTO DE OZONO PARA LA DESINFECCIÓN
DE TODAS LAS ZONAS COMUNES Y HABITACIONES.

****

*

AQUEST HOTEL UTILITZA TRACTAMENT D'OZÓ PER A LA DESINFECCIÓ
DE TOTES LES ZONES COMUNS I HABITACIONS.

****
THIS HOTEL USES OZONE TREATMENT FOR THE DISINFECTION OF ALL
COMMON AREAS AND ROOMS.

****
CET HÔTEL UTILISE UN TRAITEMENT À L'OZONE POUR LA DÉSINFECTION
DE TOUTES LES ZONES COMMUNES ET CHAMBRES.

