
Paquets Comiat
de Soltera 



PAQUET LAVANDA

INCLOU

Sopar de Celebració del Comiat 
amb menú de 3 plats amb maridatge de 
vins, copa de cava de benvinguda inclosa 

i regal per a cada comensal 

Pastís Especial Personalitzat 
i cava cortesia de l’hotel 

durant el sopar.

Accés per a totes les Participants 
a Dolce Vital Spa

Tractament Especial per a la Núvia 
a Dolce Vital Spa: Massatge ritual 
de 40 minuts amb oli de monoi 

a escollir entre plumèria 
o orquídia dolça. 

Accés il·limitat a Dolce Vital Spa: 
(piscina interior climatitzada, jacuzzi, 

sauna finlandesa, bany de vapor 
i sala fitness oberta 24 hores 

per a tots els assistents)

Connexió a internet Wi-Fi 
de banda ampla gratuïta

Aparcament cortesia de l’hotel

A partir: 66,00 € per persona



PAQUET GESSAMÍ

INCLOU

Sopar de Celebració del Comiat 
amb menú de 3 plats amb maridatge 
de vins, copa de cava de benvinguda 
inclosa i regal per a cada comensal 

Pastís Especial Personalitzat 
i cava cortesia de l’hotel 

durant el sopar.

Massatge de 25 minuts per a totes 
les assistents a escollir entre: 

Exfoliació corporal, tractament 
facial revitalitzant 

o massatge corporal d’espècies

Tractament especial per a la núvia 
a Dolce Vital Spa: Massatge ritual 
de 40 minuts amb oli de monoi 

a escollir entre plumèria 
o orquídia dolça

Accés il·limitat a Dolce Vital Spa: 
(piscina interior climatitzada, jacuzzi, 

sauna finlandesa, bany de vapor 
i sala fitness oberta 24 hores 

per a tots els assistents)

Connexió a internet Wi-Fi de banda 
ampla gratuïta

Aparcament cortesia de l’hotel

A partir: 84,00 € per persona



PAQUET ORQUÍDIA

INCLOU

A partir: 132,00 € per persona

Allotjament en Habitació Doble Superior 
amb vista sobre els jardins i les piscines 

Millora a Habitació Superior 
amb vista sobre Sitges i el Mediterrani, 

subjecte a disponibilitat 

Esmorzar de Bufet al Gran Restaurant Verema, amb vista 
panoràmica sobre la Blanca Subur i el Mare Nostrum 

Detall VIP de benvinguda 
a l’habitació de la núvia

Sopar de Celebració del Comiat 
amb menú de 3 plats amb maridatge de vins, 

copa de cava de benvinguda inclosa 

Pastís Especial Personalitzat 
i cava cortesia de l’hotel 

Tractament Especial per a la Núvia 
a Dolce Vital Spa: Massatge ritual 
de 40 minuts amb oli de monoi 

a escollir entre plumèria 
o orquídia dolça. 

Regal per la núvia a DVS

Accés Il·limitat a Dolce Vital Spa: 
(piscina interior climatitzada, jacuzzi, 

sauna finlandesa, bany de vapor 
i sala fitness oberta 24 hores 

per a tots els assistents)

Connexió a internet Wi-Fi 
de banda ampla gratuïta

Aparcament cortesia de l’hotel



EXTRES

A més, si voleu ampliar les experiències de la vostra estada, 
podreu escollir entre*:

· Còctels als nostres bars i terrasses.

· Servei de limusina (mínim 10 persones) amb ampolla de 
Cava inclosa per descobrir Sitges i els locals més de moda.

· Tast de gintònics i/o vins amb xocolata.

· Activitat dirigida (a partir de 10 persones): 
taller d’assistent de compres, taller de manualitats com 
scrapbooking, etc.

* S’ha de consultar el cost del suplement.

TERMES I CONDICIONS:

Només vàlida fins al 17 de desembre de 2018.

Nombre de persones igual o superior a 10 (deu).

Aquesta oferta només serà vàlida i aplicable quan es reservi 
i es confirmi mitjançant el corresponent contracte i dipòsi.

En cas de cancel·lació, aquesta oferta no és reembossable.

Tots els preus inclouen l’IVA vigent però no inclouen 
l’impost turístic.

El temps mínim entre qualsevol servei contractat de 
càtering (menjars i begudes) i els serveis contractats a Dolce 
Vital Spa haurà de ser de 2 hores com a mínim per motius 
de salut.

Cal que us presenteu a la recepció de Dolce Vital Spa 15 
minuts abans del tractament. En cas de no presentació, es 
pot perdre el dret al tractament. 



AV. CAMÍ DE MIRALPEIX, 12 
SITGES, 08870

+34 938 109 000
DOLCESITGES.CAT


