Gaudeix de l'Hotel Vilar Rural
d'Arnes****

Què necessito saber?
S'INCLOU PENSIÓ
COMPLETA?

HI HA SERVEI
D'ANIMACIÓ?

El nostre Bufet contempla l'opció
d'esmorzars i sopars. Al bar de

No. L'Hotel Vilar Rural d'Arnes no

l'Hotel Vilar Rural d'Arnes oferim

disposa del tradicional concepte

carta amb snacks i aperitius per a

d'activitats in situ amb equip

l'hora del dinar.

propi d'animació.

QUIN CONCEPTE
D'ACTIVITATS
OFEREIX L'HOTEL?

TROBAREM
GRANJA I PONIS?

L'Hotel Vilar Rural d'Arnes ****
t'ofereix una àmplia oferta d'activitats
d'entorn que et permetran gaudir
dels Ports, el Matarranya i la Terra
Alta.
Sortides familiars, culturals,
gastronòmiques i d'aventura. Aptes
per a grans i petits.

PUC CONTRACTAR
EL PACK TOT
INCLÒS?
No, el concepte de pensió completa i

No. A conseqüència del nou
format de l'hotel rural, aquest
servei s'ha traslladat, per les
característiques del propi
establiment, al Vilar Rural de
Sant Hilari.

PUC RESERVAR
UNA HABITACIÓ
"BABY ROOM"?

begudes plus, només s'ofereix al Vilar
Rural de Sant Hilari, Et recordem que
a l'Hotel Vilar Rural d'Arnes només es
contemplen els serveis d'esmorzars i
sopars.

No. Actualment els formats
d'habitació dels que disposa
l'hotel són: Confort, Confort
terrassa, Confort
Triple/Quàdruple, Suite.

WWW.VILARSRURALS.COM
TEL. 977 435 737 |
RESERVES.ARNES@VILARSRURALS.COM

Gaudeix de l'Hotel Vilar
Rural d'Arnes****

Què necessito saber?
INSTAĿLACIONS
BIKEFRIENDLY

VACANCES AMB
LA TEVA
MASCOTA

El nostre Hotel Rural està acreditat

Si tens mascota, has de gaudir de

com a establiment BikeFriendly,

la teva família al complet. Inclou

amb diferents instaŀlacions

l'observació en el moment de

pensades perquè els amants de les

realitzar la teva reserva amb

bicis gaudeixin d'una estada sobre

nosaltres. Suplement de 17€ per

rodes. Disposem d'aparcament i

nit i mascota (IVA inc.).

taller per a realitzar la "posada en
marxa" durant l'estada.

PÀRQUING
GRATUÏT
PISCINES
Pàrquing exterior i gratuït per a
totes les famílies que s'allotgin al
Disposem de 2 piscines, per hivern i

nostre Hotel Vilar Rural d'Arnes.

estiu, amb vistes a Els Ports. Un

Ubicat junt a l'edifici de recepció.

ambient perfecte on poder relaxar-te

No és necessari reservar plaça.

després d'un intens dia de
coneixement de l'entorn, i poder
gaudir de la calma i tranquiŀlitat que
ofereix el paisatge que les envolta.

RECEPCIÓ I PUNT
INFORMACIÓ
BAR I SALÓ
Consulta amb el nostre equip de
Ubicat al costat del restaurant amb
una àmplia terrassa amb vistes a
Arnes. Un espai ideal per a
desconnectar i relaxar-te mentre
gaudeixes d'un aperitiu o cocktail
abans del moment de degustar un
magnífic sopar envoltats de plena

recepció tots els teus dubtes i
plans i t'ajudarem amb tot tipus
de recomanacions
gastronòmiques, excursions
indispensables i suggerències per
a gaudir com mai de l'entorn
d'Arnes.

natura.
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