
 

 

 ESKIA 2019ko otsailaren 22tik 26ra 
 

BAQUEIRA – BERET 
 

D.A.D. Kutxabankek eskiatzeko egun batzuk antolatu ditu berriro bere bazkide, senitarteko eta 
adiskideentzat Baqueira Beret-en. 
Ostatua TURRULL*** hotelean edo RIU NERE *** hotelean, biak Vielhan, izan daiteke mantenu 
erdiarekin.  
Turrull hotelean gela bikoitz, hirukoitz eta laukoitzak daude; Riu Nere hotelean banako gelak eta 
bikoitzak bakarrik daude, eta esan behar da azken honetan gela GUTXI daudela libre. 
Bi formula izango dira aukeran: 4 gau (otsailaren 22tik 26ra) eta 2 gau (otsailaren 22tik 24ra). 
Forfaitak harrera-gunean emango dira “check in” egiten denean. 
Ez dago sartuta pistetako asegurua. Zeure segurtasunerako, federatzea edo asegurua 
txarteldegian lortzea gomendatzen dizugu. 
Garraioa norberaren kontura doa. 
 

 
PREZIOAK pertsonako 
 

Turrull *** hotela 
 
Prezioa pertsonako: ostatua eta mantenu-erdia 
 
                                                                           4 egun                                    2 egun    
Bikoitza                                                              170 €                                       85 € 
Hirukoitza (helduak)                                           158 €                                       80 € 
Hirukoitza (gutxienez haur bat)                          152 €                                       76 € 
Laukoitza                                                            150 €                                       75 € 
 

Riu Nere *** hotela 
 
Prezioa pertsonako: ostatua eta mantenu-erdia 
 
                                                                           4 egun                                    2 egun    
Bikoitza                                                               180 €                                         90 € 
Banakoa                                                              240 €                                       120 € 
 

Forfaitaren prezioa pertsonako 
                                                                            4 egun                                    2 egun 
Heldua                                                                   159 €                                       84 €                                                             
Haurrak (6-11 urte)                                                100 €                                       52 €  
6 urtez azpikoak                                                      18 €                                         9 € 
 
Baldintza-prezio hauekin gela-kupo mugatua daukagu. Kupoa agortutakoan, eskaintza honek 
ez du balioko. 
 



ERRESERBAK 
 
Egoten den eskaera kontuan izanda, iristen diren egun eta orduaren ordenari zorrotz jarraituz 
egingo dira erreserbak.  
 
Horretarako: 
 

- D.A.D.eko bazkideak mezu elektroniko bat bidali behar du eta zehaztu aukeratutako 
hotela, telefono mugikorraren zka., aukeratutako egonaldia (4 edo 2 egun), hautaturiko 
gela-mota, gelakoen izen-abizenak, baita haurren adina (baldin badoaz) eta forfait 
kopurua ere. Gelan DADeko bazkide bat baino gehiago baldin badaude, zein diren 
adierazi behar da.  

- Eskaturiko argibideekin eskaera jaso ondoren, mezuari erantzungo zaio ordaindu 
beharrekoa eta dirua zein kontutan sartu behar den zehaztuz. Abonu hori adierazitako 
kontuan jasotzen denean egiaztatuko da erreserba. Mezuari berriro erantzungo zaio 
erreserba berretsiz. 

- Kutxabankeko DADen diru-laguntza erakundeak 2018ko diru-laguntza onartu eta 
ordaintzen duenean gauzatuko da. 

- Gela-eskaera handiaren aurrean, lehentasuna enplegatuek eta hauen 
senitartekoek (ezkontideak, seme-alabek) izango dute, gerta ez dadin 
enplegaturen batek gela-kopuru handia erreserbatzea lagun edo ezagunentzat, 
eta ondorioz Kutxabankeko enplegatuak eskaintzatik kanpo geratzea. 

 
 
ERRESERBAK EGITEKO BIDALI MEZUA: 
 
 TURRUL HOTELA:  iantolin@kutxabank.es 
 
 RIU NIRE HOTELA:  abellosillo@kutxabank.es  
 
 
 
Informaziorako harreman-pertsonak: 
 
Iker Antolin       –  telf. 943-001587  
 
Aitor Bellosillo   –  telf. 943-001309   
 
 
  
 

ESKAERAK EGITEKO AZKEN EGUNA 2019/01/14 !!! 
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