
DESPLAÇAMENT 

La Marina Gandiense oferirà transport públic gratuït entre Gandia i la platja per a les/els 
participants en el congrés. Caldrà ensenyar l'acreditació nominal del congrés, en paper o en 
format digital (mòbil etc.). 

 

ALLOTJAMENTS 

OFERTA HOTEL BORGIA, centre de Gandia 

TARIFA 

Règim en d'allotjament i esmorzar  

• Habitació doble ús individual (1 pax): 54.00€.  

• Habitació doble (2 pax): 63.00€ . 

Preu net per habitació i nit, IVA inclòs.   

GESTIÓ RESERVES 

 
Les reserves es realitzaran aplicant el codi de descompte : COEDUCA2023 al  web 
https://hotelborgia.com/ 

O a través del següent enllaç amb el codi ja aplicat.  
https://hotelborgia.com/?c=COEDUCA2023  

Igualment, la reserva es pot realitzar telefònicament informant que participa al congrés:  
9652 878 109  
  
O per email a: borgia@dchoteles.net 

 
 
OFERTA HOTEL SENATOR GANDIA 4****, Platja de Gandia 
  
  
TARIFA 
 

• Preu net per habitació i nit en hab. DUI (doble ús individual): 40,00 € + IVA (10%). 
• Preu net per habitació i nit en hab. Doble: 45,00 € + IVA (10%). 
• Suplement esmorzar bufet per pax/dia: 10 ,00 € + IVA (10%). 

   
GESTIÓ RESERVES 

  
Per confirmar la seua reserva contacta amb el departament de grups de l'hotel al següent 

telèfon: 950.335.335 o bé via e-mail al correu electrònic  grupos@senatorhr.com informant 

que vols realitzar la reserva d'habitació per a l’esdeveniment: " II CONGRÉS COEDUCA-
GANDIA ̈amb referència: Z9AP 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhotelborgia.com%2F&data=05%7C01%7Cfajardo_nat%40gva.es%7C5361861c0cbf45f4f51d08dadd08e4b3%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638065327507941073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PnJCD2jRzCFEv8GKq1mzxcDN1l5GpqNxFrVuR%2FHv%2FqE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhotelborgia.com%2F%3Fc%3DCOEDUCA2023&data=05%7C01%7Cfajardo_nat%40gva.es%7C5361861c0cbf45f4f51d08dadd08e4b3%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C638065327507941073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lUpMpldb8luBcY2lq%2BKtOeWoZbDFRAcU4sZ7axQuhxo%3D&reserved=0
mailto:borgia@dchoteles.net
mailto:grupos@senatorhr.com


Les dades que necessciten per formalitzar les reserves són: 
  

• Nom i cognom del client allotjat. 
• Dates d' estada (poden quedar-se diverses nits si així ho desitgen). 
• Un telèfon de contacte. 
• Un fax o e-mail per enviar-los la confirmació de la reserva. 
• Una targeta de crèdit com a garantia per poder formalitzar la reserva (VISA O MÀSTER 

CARD + DATA DE CADUCITAT). El pagament seria directe a l'hotel a l'arribada. Podran 
cancel·lar la reserva sense despeses fins a 72 hores abans de l'arribada. Amb 
cancel·lacions posteriors i no presentació a l'hotel es carregarà la 1a nit com a 
despeses per cancel·lació. 

  

  

MOLT IMPORTANT: LA RESERVA DE LES HABITACIONS S' HAURÀ DE 

REALITZAR ABANS DEL DIA 5 DE GENER. 
 


