
CONDICIONS RESERVA XEC REGAL 
 

·A través del Xec Regal, pots adquirir qualsevol dels serveis de l’allotja-

ment i restaurant que us oferim, amb data oberta, per tal de ser utilitzats 

dins del termini d'un any a partir de la data de la compra del Xec Regal. 
 

·Serà imprescindible confirmar la reserva amb 15 dies d’antelació a la 

realització del servei al telèfon 606009947 o al 938257016 o per mail 

a info@laclosa.cat. No es garanteix el servei dels Xecs Regal que no ha-

gin estat confirmats. 
 

·En el moment d’adquirir el teu xec regal podràs escollir la data d’entre-

ga al destinatari per mitjà del correu electrònic. 
 

·Tots els vals de regal tenen una data de caducitat, la qual és improrro-

gable, especificada en el mateix Xec Regal. 
 

·Caldrà presentar el Xec Regal juntament amb el DNI en el moment del 

chek-in amb la finalitat d'acreditar la titularitat del beneficiari. 
 

·Quan compris el teu xec regal podràs programar quan vols que arribi 

el teu regal per correu electrònic al destinatari. 
 

·En el cas de voler contractar dia i hora en el moment d’iniciar el procés 

del Xec Regal caldrà realitzar la gestió contactant directament amb el 

departament de Recepció i Reserves de La Closa a través del telèfon 

606009947 o mail info@laclosa.cat per tal de consultar la disponibilitat 

del dia i hora escollits. 
 

·En el cas que desitgis obtenir més d’un val de regal, s’haurà de fer el 

procés per duplicat. 
 

·La reserva únicament es considerarà vàlida una vegada s’hagi realitzat 

el cobrament del servei contractat. 
 

·Els serveis contractats en cap cas es podran canviar ni modificar per 

altres serveis una vegada s’hagi realitzat el pagament. 
 

·Una vegada realitzada la compra del Xec Regal el comprador perd tots 

els drets sobre aquest. Només el beneficiari podrà fer ús dels serveis des-

crits en el Xec Regal. 


