
HOTEL COLON THALASSO TERMAL 4*
1 nit + mitja pensió + SPA

SALLES HOTEL & SPA CALA DEL PI 5*
1 NIT + AQUA ZONE

1 nit en habitació con terrassa, mitja pensió, lliure accés al Circuit Spa i 
activitats amb monitors segons programa setmanal. Préstec de barnús, 
tovallola i gorro de bany. Cal portar sabatilles de piscina. Accés inclòs des 
del Check-in fins les 12h del dia de sortida.

1 nit amb accés a l’Aqua Zone (piscina climatitzada amb bancs lumbars, 
cascades, tumbones tèrmiques, gimnàs, font de gel, pediluvi, dutxes 
sensacions, sauna finlandesa, bany turc). Inclou aparcament, accés WiFi, 
accés a Fitness Center per a majors de 16 anys.

HOTEL MÓN SANT BENET 4*
1 NIT AMB SOPAR + ENOTURISME

1 nit amb sopar i esmorzar bufet en el Restaurant Món, amb productes 
dels horts ecològics propis. Inclou visita a les bodegues Abadal D.O. Pla 
de Bages, amb degustació. 

HOTEL GRAN CLAUSTRE 4*
1 nit + ENOTURISME + SPA

1 nit amb esmorzar. Visita guiada a la bodega (consulteu horari per fer la 
reserva de la visita). Accés al circuit d’aigües al Spa (1 hora). Obligatori ús 
de gorra de piscina. Cal reservar l’hora del circuit a la recepció. 

HOTEL PERALADA WINE SPA GOLF 5*
1 nit + SOPAR + SPA + CASINO

1 nit amb esmorzar bufet al Restaurant l’Olivera. Sopar de tapes d’autor 
ambm begudes incloses al Wine Bar. Accés a la zona d’aigües El Celler 
durant 90 minuts (cal reservar) i al gimnàs del Wine Spa. Inclou entrada 
al Casino de Peralada. 

FES-TE LA TEVA EXPERIÈNCIA 
RELAX A MIDA AMB MIESKAPADA!

Entra a la web www.mieskapada.com i ves a Reserves on-line. Des 
d’allà pots escollir hotel allà on vulguis anar, i afegir-li altres activitats que 
complementin la teva escapada. Vols anar més lluny? El límit el poses tu!
Aprofita el cupó descompte del 5% per a les reserves vol+hotel o 
multidestinació:  MSKPBLACK2018  (vàlid per a reserves fetes fins al 
30 de novembre 2018)

Preu: 188 €
Caldes d’Estrac

Preu: 230 €
Platja d’Aro

Preu: 190 €
Sant Fruitós de Bages

Preu: 230 €
Altafulla

Preu: 305 €

RECUPERA’T Del
Black Friday

amb una escapadA
de relax

Preus subjectes a disponibilitat en les dates de la reserva. Consulta’ns!

www.baraka.cat - reserves@baraka.cat - 93 343 52 00 - 93 784 56 00

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES


