
      

 

 
Generalment, a Martí-Codolar,  hi ha diversos grups  que realitzen la seva 
estada.  
Per a una bona convivència cal seguir les següents indicacions: 

 

  
 Horari dels àpats:  esmorzar: 08-10 h; dinar: 14 h;  sopar: 20.30 h.  
 Si necessiteu pícnic, l’heu de demanar amb 24 hores d’antelació. 

 

Servei de menjador: Funciona com autoservei. Trobareu les taules assignades 
amb el nom del vostre grup . Des de la cuina us faran arribar safates, amb el 
menú establert, per a cada 6 persones o fracció, perquè us pugueu servir  el 
menjar. 
Després de cada àpat, cal que recolliu els estris i coberts de la vostra taula i 
les deixeu als recipients indicats. No es poden treure begudes ni menjar  

 

 
Neteja:  
Durant la vostra estada, us heu de fer càrrec dels espais que ocupa el vostre 
grup.  
El canvi de tovalloles es fa al 4rt dia de la vostra estada. Abans de marxar, 
haureu de deixar aquests espais com els heu trobat en arribar. 
  

 

Habitacions :  
està prohibit menjar, beure i fumar .  
Han de quedar lliures el darrer dia abans de les 11 del matí.  
 
 

 

Horari de recepció:  
Les portes d’accés romandran tancades entre les 22,30-07,30 h.  
Si heu de sortir a peu hi ha la porteta que obre amb les claus d’habitacions.  
Demanen silenci entre les 23 i les 08 hores per respecte al descans dels altres 
usuaris.                                                                                                       

 

Mobiliari i mantes: No es pot moure del seu lloc, ni treure a fora. Preguem 
que respecteu els jardins així com els animals. No es permés l’accés a La 
gespa.                                                                                                                 
Accés a internet :  
Si necessiteu accés a internet podeu llogar-ho a recepció. Consulteu els preus 
i la disponibilitat. 

 

Aparcament:  
Recordem que només es permés el seu ús als clients que pernoctin , que no  
està vigilat i els horaris de tancament de portes.. Preguem als usuaris que 
aparquin a les zones delimitades . L’aparcament d’autocars es fa prèvia 
sol·licitud , per això preguem als grups que la comanda es faci amb la suficient 
antelació.  

 

 
Facturació:  es farà a l’arribada en reserves individuals.                                        
En reserves de grups , abans de l’arribada o després de l’esmorzar del darrer 
dia (consultar).  
 
Claus: Totes les claus s’han de tornar a la recepció el dia de sortida.  
No es fa servei de custòdia de claus.  
En cas de marxar abans de l’obertura de la recepció, trobareu una 
bústia al costat de la porta principal de sortida.  
  

Gràcies per la vostra estada i fins una altra . 
 


