
 
 

RESERVA Nº: 30219 NO CONFIRMADA 

 
Eskerrik asko Hotel Jardines de Uleta Suites hotelean jarri duzun konfiantzagatik. Hona hemen zure 

eskabidearen xehetasunak: 

 
 

 

 
Erreserbaren titularra: LA PEÑA VITORIANA 

Telefonoa: 

 

Sarrera data: 12/07/2021 Arte: 18/07/2021 

TOT HAB TIPO PAX RÉGIMEN TARIFA DIARIA 

1 SUITE TWIN 2 OSTATUA+GARBIGAILUA 69,00 € 

1 FAMILY TWIN TWIN 4 OSTATUA+GARBIGAILUA 125,00 € 

Tarifa estancia 10% IVA incluido 

CONDICIONES LE 

 
• Aurreordainketa. 
• Tarifa garbia. 
• Gutxienez 3 eguneko egonaldia. 
• Buffet gosaria/karta: 15 €/ pertsona. Business gosaria (kafea/infusioak, zukuak, askotariko ogiak olioarekin 
eta opilekin): 7 €pertsona bakoitzeko. 

• Garbiketa irteeran. 
• Garbigailuaren erabilera barne. Sukaldaritzako eta sukaldearen erabilerako kit gehigarria: 20 €/ eguneko. 
• Aplikatutako baldintza ekonomikoek 5 eguneko balioa dute jaulkitzen direnetik. 
• Ez da maskotarik onartzen. 

 

EZAUGARRIAK Acceso Tour virtual del hotel 

 
SUITE: ( 1 edo 2 pertsona) Acceso Tour virtual Suite 

 
60 m2 inguruko azalera du: egongela, guztiz hornitutako sukaldea, logela bat eta komun bat. (Berezia: 
terraza) 

FAMILY: (4 pertsonas) Acceso Tour virtual Suite Family 

 
75 m2 inguruko azalera du: egongela, guztiz hornitutako sukaldea, 2 logela eta 2 komun. (Berezia: terraza, 
bainuontzi hidromasajea eta dutxa, sukalde independentea) 

 
GASTUAK ETA ZERBITZUAK BARNE (1) 
 
Guztiz ekipatuta eta altzariz hornituta dagoen apartamentuan sartzen diren gastuak eta zerbitzuak: 

berokuntza, aire girotua, Wifi. 

 

BESTE ZERBITZUAK 
Gimnasioa, 24 orduko harrera, garbitegia, kafetegia, karta-jatetxea, gosaria. Trasteleku pribatua: eguneko 
tarifa: 7,70 €BEZ barne. 

Lurpeko aparkalekua (suiterako zuzeneko igogailua): eguneko tarifa: 9,00 €BEZ barne. 

 
Acceso Tour virtual Parking 



Proposamen horrekin ados egonez gero, bidal iezaguzue erantzuna posta elektroniko honetara. Une horretan, 
dokumentu hau kontratu-agiria da, eta bi aldeek onartzen dituzte bertan zehaztutako betebeharrak eta 
erantzukizunak, bai eta politika ere, betetzen ez bada. Nolanahi ere, kupo- edo kontingentzia-erregimeneko 
ostatu-erreserbako kontratuak arautzen dituen indarreko legeria bete beharko da. 

 
TA* (Goi-denboraldia): aste Santua, Azkena Rock, Ironman, Abuztua hilabetea eta Zubiak. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Protección de Datos: 
 

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko indarreko araudian xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten 
dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak, edo ostatu-zerbitzua ematearen ondorioz sortzen diren beste datu 
guztiak, datuak tratatzeko sisteman sartuko direla. Datu horien titulartasuna eta erantzukizuna jardines de 
Uleta SL enpresaren sisteman sartuko dira (helbidea: Uleta kalea 1, 01007 Vitoria-Gasteiz), eta honako helbide 
hau izango dute: Uleta kalea, 1 (01007 Vitoria-Gasteiz), B01007 – Berariazko tratamendua, 1311489 –, 

berariazko trataera pertsonalekoa –, berariazko konmituta –. 
Era berean, jakinarazten dizugu aukera duzula datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko eta 
transferitzeko eskubideak baliatzeko, eta, erabaki indibidualizatu automatizatuen xede izan ezean, aurrez 
adierazitako helbidera idatziz edo protecciondedatos@jardinesdeuleta.com helbide elektronikora idatziz 
bidalitako eskaeraren bidez. 

Jardines de Uleta SL enpresak betetzen ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduaren gidalerroak. Erregelamendu hori pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da, 

datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez (DBEO), eta uneoro arduratzen da 
erabiltzailearen datu pertsonalen erabilera eta tratamendu egokia bermatzeaz. 

 

 
Número de Registro: HVI00398 
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