40% descompte en CENTRES OPTICALIA VISIOGRUP
Descompte aplicable a ulleres graduades, excepte en líquids i ulleres de sol.
Descompte no acumulables a altres promocions.

25% descompte en CENTRES OPTICALIA HOLANDESA
Descompte aplicable a tots els productes.
Descompte no acumulables a altres promocions.

25% descompte en productes identificats amb etiquetes grogues.
Condicions aplicables a la botiga física de Barcelona, no són aplicables a venta online ni és acumulable a
altres ofertes i promocions.

25% descompte en els tres centres i totes les activitats de RocRoi d’esports d’aventura a :
Llavorsí, Vilanova i La Geltrú i Andorra

12% descompte aplicable sobre tots els serveis realitzats al Centre Termolúdic Caldea i el
Centre Wellness INÚU. Oferta vàlida pel titular de la tarja i un màxim de 4 acompanyants.

20% de descompte (sobre tarifa pública, no sobre ofertes i packs) de Diumenge a Divendres
ambdós inclòs

10% de descompte (sobre tarifa pública, no sobre ofertes i packs) per dissabtes, Pasqua,
Ponts i de Nadal a Reis.
Descomptes aplicables a :
 Allotjament i esmorzar (no sobre la tarifa no reemborsable)
 Programes i Serveis a la carta de SPA TERMAL
 Entrada espai Lúdic TERMAL AQUATONIC (TARRAGONA)
Codi de descompte AC64

5% de descompte sobre els preus tarifa. Codi de descompte BCASAAMETLLER.

Temporada d’estiu: 10% de descompte + 5nits pel preu de 4
Temporada d’hivern: 10% de descompte amb estància mínima de 2 nits

20% descompte en el producte “TOT INCLÒS”
(no aplicable a allotjaments)

Amb estada a Berga Resort en allotjament
 Bono activitats: Inclou pistes de tenis, pistes de pàdel, piscines climatitzades
cobertes, piscines d’estiu, gimnàs, fitness i Salti park per nens/es.
 Prioritat al fer una reserva.
 Sortida sense preses (màx. 20 h segons disponibilitat).
 Casals infantils per Setmana Santa, Nadal i estiu, per nens de 3 a 12 anys fins les 13h en
dies laborables.
 Nens gratis al spa.
*Vàlid con reserva de allotjament, estàncies de mínim 2 nits.

Amb estada a Berga Resort en parcel·la
 2x1 parcel·la temporada baixa i promoció
 Bono activitats: Inclou pistes de tenis, pistes de pàdel, piscines climatitzades
cobertes, piscines d’estiu, gimnàs, fitness i Salti park per nens/es.
 Prioritat al fer una reserva.
 Sortida sense preses (màx. 20 h segons disponibilitat).
*Estàncies de mínim y màxim, 2 nits.

Sense estada a Berga Resort
 2 x 1 circuit spa, majors de 15 anys.
 50 % descompte entrada puntual a les instal·lacions, majors de 15 anys.
Condicions Generals: Avantatges no acumulables entre sí, ni amb altres ofertes o promocions. Vàlid
2015. No vàlid en temporades de llarga estada. Vàlid en règim general. Vàlid per unitat familiar i una sola
estada/vegada.

Abril, Maig, Juny, Setembre i Octubre fins a tancament (8 novembre): 15% descompte en tots
els programes de tractament (tots els mesos). Per a estades de mes de 3 nits, circuit termal 70’
inclòs. 15% descompte sobre la millor tarifa disponible.
(Oferta no aplicable en Ponts i Festius)
Mesos de Juliol: 10% descompte sobre la millor tarifa disponible en estades y serveis termals

15% descompte sobre PVP entrades (aplicable a un màxim de 5 persones per tarja)

10% descompte sobre PVP amb màxim de 4 persones per carnet.

PREUS ESPECIALS PER CASALS D’ESTIU:
 10 €/NEN SENSE TRANSPORT.
 15 €/ NEN AMB TRANSPORT.
 Cada 10 nens monitor gratuït.
DIA ESPECIAL DEL SOCI (Dates: 13/14 juny i 5/6 de setembre (prèvia confirmació):
 50% DE DESCOMPTE.
 Descompte per soci + 3 acompanyants.
DESCOMPTE ESPECIAL TEMPORADA 2015 (Durant la temporada 2015 a excepció del mes
d’Agost. Del 8/06/2015 al 13/09/2015):
 20% DE DESCOMPTE.
 Descompte Soci + 3 acompanyants.
DESCOMPTE ESPECIAL MES D’AGOST (De l'1 d’agost fins al 31 d’agost.):
 10% DE DESCOMPTE.
 Descompte Soci + 3 acompanyants.
Ofertes no vàlides en qualsevol altra promoció o durant els dies d’esdeveniments
especial o de tancament de parc per aforament complert.

20% descompte en sessions individuals sobre PVP de Indoor Karting Barcelona
( aplicable al titular de tarja, parrella i fills)

3€ descompte en pista Internacional i 2€ descompte en pista infantil para la compra de
qualsevol tiket.

***Condicions aplicables a tots els membres de la Tarja Club casaametller que s’identifiquin com a tal en els
establiments relacionats en aquesta llista mitjançant la tarja Club CA i el seu DNI.

