MOLLÓ PARC
Veïnat del Riberal, 12
Carretera de Molló a França s/n
17868 Molló
info@molloparc.com

www.molloparc.com

IMPRÈS PER A GRUPS
Dades de la visita
Data:

Horari: de 10 a 18 hores

Hora d´arribada:

Hora de sortida:

Dades del grup
Nom:
Domicili:

CP:

Localitat:

Província:

Telèfon:

Fax:

CIF:
E-mail:

Dades de la persona de contacte
Nom i cognom:

Càrrec:

2 Mòbils:

E-mail:

Dades de la visita
Tipus de visitant

Tarifa grup

Número
de
visitants

Mitjà de
transport

Forma de
pagament

Adult (a partir de 13 anys)
12.50 €
Cotxe
Efectiu
Infantil ( de 3 a 13 anys)
8.50 €
Bus
Tarja
Majors de 65 anys
8.50 €
Altres
Discapacitats (+ 33 %)
8.50 €
Nens discapacitat (+33%)
6,00 €
Menors de 3 anys
Gratuït si màxim 3 nens
(màxim 4 nens per grup)
Si més de 3 nens: 4,00€
A més vull contractar…Activitats
Preus
(amb reserva prèvia)
Visita guiada (2 hores)
100 € per grup (25-30 persones)
Molló Parc Aventures:
Petit infantil (rosa) (2 a 6 anys i
3,00 €/circuit i persona
<120cm)
Infantil (verd) (4 a 8 anys i <130cm)
5,50 €/circuit i persona
Circuit Familiar (Blau) (>7anys i
9,00 €/circuit i persona
>125cm)
Atrevit (Vermell )(>10anys i >140cm)
14,00 €/circuit i persona

Nº visitants

Avis important a tenir en compte:
A l’arribada al parc:
La persona responsable del grup haurà de presentar aquest document omplert i el Mail de confirmació de Molló Parc, a la caseta de
fusta de recepció, situada a la entrada del Parc.
FORMA DE PAGAMENT: s’ha de fer UN SOL PAGAMENT PER TOT EL GRUP a l’arribada
Tot el grup a d´ENTRAR AL MATEIX TEMPS

Condicions
Tots els preus tenen IVA inclòs. Es considera grup a partir d` una reserva de 20 persones de pagament. ►El grup haurà que notificar
qualsevol modificació de las dades d´aquesta reserva. ►La reserva podrà cancel·lar-se mitjançant comunicació per escrit o Mail al
menys amb 7 dies d´ antelació a la visita. ►Si Molló Parc te que suspendre la visita per motius tècnics o meteorològics, s’oferirà al grup
una data alternativa.

Firma i segell

Data

Tornar aquest imprès degudament complimentat abans de 7 dies de la visita a:
Departament de Reserves de Molló Parc. Mail: info@molloparc.com o 656 925 816

