
REGLAMENT INTERN DE L’ALBERG

 Per realitzar el check in, cal presentar un document 
d’identitat amb foto (dni o passaport.). 

 Caldrà fer el pagament de l’estada el dia d’arribada i en 
efectiu, ja que n s’admeten targetes de crèdit. 

 Durant la paga de la reserva el client tindrà d’abonar 
10€/persona en concepte de dipòsit que es  retornarà el 
dia de la sortida sempre que entregui  la clau, roba o de llit 
o tovallola si n’ha llogat. i la manta plegada dins de la seva 
bossa corresponent. 

 Horari d’entrada a l’alberg: 12h matí 
 Horari de sortida de l’alberg: 11h matí. Les sortides que es 

duguin a terme després d’aquesta hora seran penalitzades 
amb 5€ del depòsit. 

 En el cas de que el client finalitzi la seva estància 
anticipadament, no és retornarà  l’import de les nits 
cobrades. 

 Silenci: 
De les 24h a les 8h 
Si us plau, respecteu el descans de la resta 
d’alberguistes i dels nostres veïns. 

 Els clients que vulguin utilitzar la cuina i el menjador el dia 
de sortida, a partir de les 11 hores fins les 17 hores 
(segons disponibilitat) hauran de pagar el suplement 
d’horari. 

 Tots els clients disposen del dret a cuina, si després de 
cada àpat, deixen la cuina recollida i retiren les 
escombraries, en cas contrari l’Alberg els hi retirarà el dret 
d’utilització d’aquesta. 

 Totes les habitacions disposen de taquilles amb clau, en 
cas de robatori l’alberg no se’n fa responsable. 

 En el cas de qualsevol molèstia causada per altres clients, 
queda reservat el dret d’admissió. 

  Està totalment prohibit FUMAR a l’interior 
de l’Alberg segons la llei antitabac 28/2005, 
de 26 de desembre. 
 No s’admeten cap tipus d’animals 
 En el cas d’agafar l’exclusivitat només es pot fer ús de les 

zones comunitàries que l’Alberg posi al seu abast i no es 
podrà moure el mobiliari, sense abans consultar-ho a 
recepció. 

 Els esmorzars es serviran de 8:00h a 10:00h.Cal concretar 
hora a recepció. 

 La porta principal estarà oberta de les 8:00h a les 23:00h. 
Qui vulgui arribar més tard de l’hora assenyalada que avisi 
a recepció. 

 Si desitja prendre qualsevol refresc, cafè, infusió...només 
cal demanar-ho a recepció. 

 L’Alberg SOMIANATURA és reserva el dret d’admissió. 


