
Normes de Funcionament de l'Alberg Cabanya Boscana

A partir de les 23h i fins a les 8h. es demana silenci total, per respectar el descans dels usuaris.
Horari de recepció es de 10h a 22h, amb avís previ.
Està prohibit fumar en tot l'espai de l'Alberg.
No està permès l'entrada d'animals domèstics.

Habitacions

Entrada a les habitaciones a partir de les 13h. fins a les 23h.
Les habitacions s'han de deixar a partir de les 11h.
Les habitaciones són per dormir. Respecteu les hores de descans i els companys d'habitació.
L'Alberg no es fa responsable dels objectes perduts, per això disposem de les taquilles.
No està permès consumir begudes ni menjar a les habitacions ni a la sala polivalent, per això hi
ha l'espai de menjador.
És obligatori dormir amb sac de dormir o llençols, sinó en disposeu, nosaltres en lloguem.
Recomenem, per respecte als demès i per més comoditat que deixeu el calçat de carrer a
l'habitació de les taquilles, penjadors,…i agafeu unes sabatilles.
No pengeu la roba ni calçat a qualsevol lloc, hi ha una habitació específica, la de les taquilles.
Per conservar la temperatura ambient, en cas de roba mullada, no la poseu als radiadors ni la
pengeu a les baranes dels llits, hi ha penjadors i també disposem d'uns estenedors, demaneu-
ho.

Servei de menjars

Horaris: esmorzar entre 8h-10h 
dinar entre 13:30h-15h
sopar entre 20h-21:30h

Sempre amb reserva prèvia.
S'agraeix la vostra ajuda per parar-vos i recollir la taula.

Serveis

És un Alberg lliure de wifi.
L'Alberg disposa d'una biblioteca, de jocs de taula, instruments,…Demanem que es torni cada 
cosa al seu lloc. No està permès treure'ls de l'Alberg.
En cas de només pernoctar, per disposar de la sala polivalent, s'ha de pagar un extra.
A l'hivern, només obrim per grups de mínim 5 persones i per disposar de la sala polivalent, s'ha 
de ser un mínim de 9 persones.

Cuina lliure

El servei de cuina lliure té un cost de 5€/dia/familia(5 persones). 
Mantingueu-la neta, igual com l'heu trobat.
Podeu menjar al menjador, sempre i quan hi hagi lloc, sinó espereu que s'acabi el servei de 
cuina de l'Alberg.
No es pot menjar a la sala polivalent.
La nostra cuina és vegetariana, siusplau respecteu-la (no es permet cuinar ni carn ni peix).

Per un millor funcionament, us recordem 

Es recomana reservar prèviament, per telèfon.
Es demana una paga i senyal d'un 30%. En cas d'anulació a 5 dies de l'arribada, es perd.
No disposem de pagament amb targeta ni xecs.



En cas de desperfectes provocats, l'Alberg cobrarà l'import corresponent.


