COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERS I
INFERMERES DE TARRAGONA
ROC BLANC HOTELS ofereix als Col·legiats i empleats del Col. Oficial de
Infermers i Infermeres de Tarragona i acompanyants:

20% de descompte (de diumenge a divendres inclosos)
10% de descompte (dissabte, Ponts, Setmana Santa i de Nadal a Reis)
• A Estades a Hotels en règim d’habitació i esmorzar
• A Programes i Serveis a la Carta de Salut i Bellesa i Benestar
als nostres Spas Termals
• A Entrada Espai Lúdic Termal Aquatonic (Tarragona)

Descomptes aplicables sobre la tarifa pública
(No sobre les ofertes, packs i tarifes no reemborsables de la web)
Imprescindible mencionar al fer la reserva el codi:

BONUS FIDELITAT COL·LECTIU AC357
així com el nom de la seva Empresa, Club o Associació per beneficiar-se d’aquestes condicions preferents
Obligatori presentar una identificació al moment del check-in a l’hotel escollit.
Període de validesa: Tot l’any 2019, i sempre considerant en les ofertes els períodes indicats.

Hab. Standard Hotel Roc Blanc

Hotel Termes Montbrió

Aquatonic

Hotel Roc Blanc, , al centre d’Andorra i a 150 m. de Caldea, disposa de 157 confortables, càlides i modernes habitacions:
57 estàndard (totalment renovades en 2010), 93 Superiors, 4 espaioses Junior Suite i 3 incomparables Suites.
Elegants salons, WiFi, Restaurant L'Entrecôte, pàrking privat.
Centre termal amb programes de Bellesa, Relax, Salut i Anti-Aging, també amb Serveis a la Carta.
Piscina interior d’aigua termal natural, jacuzzi, sauna, bany turc.
Hotel Termes Montbrió, amb un entorn únic i unes prestacions exclusives, està situat a la Costa Daurada,
a 6 Km. de Cambrils i la seva platja, a 10 km. de Salou, i 10 km. De l’aeroport de Reus. 214 habitacions, 68 superiors,
138 estàndard i 8 suites (5 d’elles son temàtiques), càlides i totalment equipades.
Amplies i relaxant zones enjardinades, 4 ha. de jardí botànic, piscina exterior. Restaurants “Goya” i “Grill” obert a l’estiu.
Centre termal amb programes de Relax, Bellesa, Salut, i també Serveis a la Carta. Piscina interior d’aigua
termal natural, jacuzzi, sauna, bany turc, gimnàs, raigs UVA i massatges.

