Av. Príncep Benlloch 20
AD500 - Andorra la Vella
Tel.: (+376) 879 879

C/ Prat de la Creu 88

Fax: (+376) 820 265

www.hotelpyrenees.com

AD500 - Andorra la Vella
Tel.: (+376) 874 444

* * *

Fax: (+376) 874 445

www.plazandorra.com

- 15% de descompte sobre els preus online (que tenen

****
Hab. Doble i desdejuni

41,00 €

Hab. individual i desdejuni
Hab. Doble MP

66,00 €

Hab. Individual MP

72,00 €

Hab. Doble PC

58,00 €

web oficial www.hotelpyrenees.com , al moment de

Hab. Individual PC

83,00 €

fer la reserva cal anotar al camp de comentaris el

Dinar extra

15,00 €

el millor preu garantit), el descompte s'aplicarà al
preu de l'habitació en règim d'allotjament i esmorzar.
No s'aplicarà en extres com aparcament o altres
serveis alimentaris.
- Sempre i únicament per reserves fetes a la nostra

codi promocional "AplecAND18". En el moment del
pagament a l'hotel, s'aplicarà el descompte sobre el
preu reservat.
- A mode informatiu una doble amb esmorzar per la
nit de dissabte costaría amb descompte aplicat per
persona i nit amb esmorzar inclòs, entre 24,65€ i

47,00 €

Nens compartint habitació amb 2 adults
3ra. Pax: 20% dte.
Aigua mineral i vi de la casa inclòs en el preu
ISI inclòs (Impost)
PREUS PER PERSONA I NIT

28,90€ segons el tipus de doble reservada

Altres Hotels sense oferta
El més llunyà a 350 metres (aproximadament) de la Plaça del Poble "lloc de l'Aplec"

Hotel Arthotel ****

(00376) 760303

Hotel Andorra Center ****

(00376) 824800

Hotel Eurostars Center ****

(00376) 886800

Hotel Àrtic ***

(00376) 877600

Hotel NH ****

(00376) 880880

Hotel Festa Brava ***

(00376) 820741

Hotel Màgic Andorra ****

(00376) 876900

Hotel Cassany ***

(00376) 820636

Hotel Mercure ****

(00376) 873602

Hotel Novotel ****

(00376) 873603

Hotel de l'Isard ***

(00376) 876800

Hotel Andorra Palace ****

(00376) 873601

