Preguntes freqüents
LLOGUER ESPAIS
Si no sé el nombre exacte de persones que serem, què faig?
Reserva el nombre aproximat de persones que sereu i el dia del lloguer, ja regularitzem
la diferencia (tan si sou més, com si sou menys).

Què inclou la barbacoa? Hem de portar llenya?
Quan contracteu el servei de barbacoa aquest inclou: la barbacoa, llenya, pinces,
graelles i kit d’encesa.

Puc venir el dia abans a portar la beguda i la compra?
No ho sabrem fins al dia anterior. Ens pots enviar un whatsapp el dia feiner abans i t’ho
comprovem. En qualsevol cas, si deixeu menjar i beure a les neveres exteriors és sota
la vostra responsabilitat, Punt Eco no ens fem càrrec del contingut.

Què he de fer per visitar l’espai?
Pot

enviar-nos

un

whatsapp al 637665866 o un correu a
administracio@punteco.cat i et proposarem dia i hora per fer la visita de l’espai i
poder respondre personalment tots els teus dubtes.

Em puc quedar més estona a l’espai?
Pots contractar una extra d’horari per només 30€ i aprofitar l’espai des de les 11 del
matí fins les 3 de la matinada. És important respectar els horaris, ja que pot ser que un
altre grup tingui reserva abans o després vostre.

Si lloguem l’exterior, tindrem nevera?
Sí, tots els espais tenen la seva pròpia nevera amb un cartell identificatiu.

Si llogo la sala podem menjar a fora?
La sala té un espai exterior per poder-hi menjar just al costat de la sala (zona
pavimentada exterior). Si voleu, podeu agafar un extra espai i per només 30€ gaudir de
la sala i de la pèrgola de davant de la sala.

Haurem de quedar un dia perquè ens doneu les claus per entrar?
No caldrà, en el correu de reserva us facilitarem un codi que us permetrà accedir a
l’espai.
La sala té un espai exterior per poder-hi menjar just al costat de la sala (zona
pavimentada exterior). Si voleu podeu agafar un extra espai i per només 30€ gaudir de
la sala i de la pèrgola de davant de la sala.

Hi ha ombra a l’exterior?
Sí tenim pèrgoles, arbres, tendals i malla d’ombreig que ens ajuden a tenir ombra a
l’espai.

Teniu piscina?
No, però hi ha una zona de jocs d’aigua. També podeu contractar el servei de jocs
d’aigua amb monitor.

Estarem sols a l’espai?
Segurament no, vosaltres tindreu en exclusiu l’espai que heu reservat, però la resta
d’espai poden estar ocupats per altres persones. Si vols pots contractar l’exclusivitat de
l’espai.
Hi ha una sèrie de zones comunes que seran compartides amb altres grups (zona
infantil de joc, banys, ...)

Podem portar gossos?
Els gossos poden entrar però sempre han d’anar lligats amb corda curta. En cap cas, es
poden deixar deslligats.

Hi ha endolls a l’exterior?
Sí, hi ha endolls i llum.

Podem posar música a l’exterior?
Podeu portar i ficar música, però sempre amb sentit comú. Recordant que la llibertat
acaba on comença la de l’altre. Us proposem portar algun altaveu bluetooth petit i
sobretot respectar el volum als horaris nocturns.

Què hem de fer abans de marxar?
En acabar la festa caldrà que deixis l’espai recollit i net, tal i com l’has trobat.

Com puc fer la reserva?
Aquí t’expliquem els diferents passos per fer la reserva i consultar disponibilitat:
1. Entra a la nostra web: www.punteco.cat/lloguer-despais/
2. Clica l’espai que t’interessa llogar: Sala, moreres o pèrgola
(pots combinar més d’un espai)
3. Clica la data i la franja horària que t’interessa.
4. Per formalitzar la reserva, fes el pagament. Si no tens clar quantes
persones sereu, posa un nombre aproximat i el dia de la festa, ens
pagueu la resta.
Tingues en compte, que hi ha preus especials per a grups grans, en aquest cas,
hauràs de posar el nombre real de persones.
Si estàs pensant en organitzar una festa d’aniversari infantil, et recomanem que
consultis l’oferta de “Festes d’aniversari!”
Si tens qualsevol qüestió no dubtis en enviar-nos un whatsapp al 637 66 58 66

