NORMATIVA D’ÚS:
Casa Llavasa – És una Casa de Colònies de 24 places repartides en
3 bordes independents: Borda Llavasa (10 places), Borda Durro (10
places), Borda Estornell (4 places).
1. Caldrà contactar amb els responsables de la Casa 30 minuts
abans de l’arribada a la Casa. (Immovall - Rubén - 691300109)
2. En arribar, caldrà omplir la fitxa de registre de la Casa.
3. Per utilitzar els llits és obligatori l’ús de sac de dormir o llençol.
L’allotjament inclou l’opció de contractar el servei de roba que
inclou la roba de llit (llençols, mantes, coixineres) i el servei de
tovalloles per 6€ per persona.
4. Cal respectar la instal·lació, deixar les sales que utilitzeu ben
endreçades i col·laborar en l’ordre i neteja de la vostra habitació.
En cas de desperfectes caldrà abonar-ne l’import.
5. El darrer dia de l’estada cal deixar les habitacions abans de les
11:00h del matí i la roba dels llits damunt d’aquests ben plegada.
En el cas de no haver-hi ocupació el dia següent la sortida podrà
fer-se fins a les 20:00h del vespre.
6. A partir de les 23:30h es respectarà el silenci a totes les zones
comunes i als patis exteriors de la Casa.
7. Cal tancar les habitacions amb clau quan sortiu. La Direcció no
es fa responsable dels objectes de valor que puguin ser robats.
8. Està prohibit fumar i entrar animals a la casa. Els gossos tindran
una zona habilitada al pati exterior.
9. Està prohibit menjar, fumar i consumir begudes alcohòliques a la
zona dels dormitoris.
10. Es pot sol·licitar llenya per utilitzar els focs a terra i les
barbacoes. Caldrà pagar-la en el moment de l’entrega.
Els telèfons d’interès de la zona de la Vall de Boí són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajuntament de Barruera
Oficina de Turisme Vall de Boí
Parc Nacional (Boí)
Cap Mèdic de Pont de Suert
Mossos d’Escuadra Pont de Suert
Pistes d’Esquí de Boí Taüll
Emergències

973 694 018
973 694 000
973 696 189
973 691 159
973 658 850
973 696 264
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