
Can Gich és una casa familiar construïda amb molt d’esforç i estima. Volem oferir un espai en un entorn natural 
únic i fer possible que els nostres hostes connectin amb la natura d’una forma inolvidable. Per això us convidem 
a tenir una estada respectuosa amb la instal·lació, l’entorn i el medi ambient. 

1. Els horaris
Entrada: a partir de les 16:00 h del dia d’arribada.
Sortida: abans de les 12:00 del dia de sortida.

2. A partir de les 00:00h es prega silenci.

3. S'adjunta inventari de material. Qualsevol desperfecte en aquest inventari serà descomptat de la fiança.

4.La fiança és de 300€. Es pot fer mitjançant bloqueig de la targeta de crèdit o pagament en efectiu en el 
moment de l'arribada.

5. En el moment del check in és imprescindible realitzar el lliurament de la documentació identificativa de cadas-
cun dels hostes per a procedir al traspàs obligatori d’informació a les autoritats competents.

6. Qualsevol desperfecte ocasionat a la casa pot ser objecte de peritatge arbitrari i podria ser reclamat per part 
de la propietat.

7. Ús de la piscina:

7.1 L'horari d'ús de la piscina és de 10:00 a 20:00, quedant expressament prohibit el seu ús fora d'aquest 
horari.

7.2 Queda expressament prohibit l'accés d'animals domèstics a la  instal·lació i a l’interior del recinte barrat.

7.3 Queda expressament prohibit entrar amb aliments o begudes dins d'aquesta instal·lació.

7.4 Els menors de 8 anys han d'estar sempre acompanyats i vigilats per un adult.

7.5 No existeix servei de vigilància.

7.6 Prohibit llançar-se de cap.

7.7 És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.

8. La casa disposa d’una barbacoa de carbó. Queda terminantment prohibit fer foc mitjançant fusta o altre 
material. La disponibilitat d'ús d'aquesta dependrà de les possibles prohibicions de la Generalitat de Catalunya.

9. Els gossos son benvinguts a l’interior de Can Gich però no poden pujar a sofàs ni llits. Hauran de fer les 
seves necessitats fora del recinte.

10. A la població de Celrà és obligatòria la recollida selectiva d'escombraries. Disposeu de galledes destinades 
per tal efecte, excepte el vidre, que l’haureu de depositar en els contenidors situats al poble. La resta d'escom-
braries s'hauràn de dipositar a l’exterior, al costat de la porta d’entrada a l'habitatge.

NORMES GENERALS
DE CAN GICH



INVENTARI DE CAN GICH

A continuació, enumerem l'inventari existent a la instal·lació de Can Gich

Plats grans: 18 
Plats petits: 18 
Plats fondos: 18 
Gots: 18 
Tasses petites : 10 
Tasses: 10
Bols: 12
Forquilles: 20 
Ganivets: 20 
Ganivets de serra: 8 
Ganivets afilats: 3 
Culleres: 20 
Culleres de cafè: 20 
Espatules: 6 
Estovalles: 2
Draps: 2
Paelles: 2
Cassoles: 3
Cassó petit: 1
Bol gran
Colador
Fusta per tallar 
Tissores
Jerra
Encenedor
Obridor de vi 
Cafetera Nespresso

2 jocs de claus

Tovalloles: una per hoste 
Tovalloles mans: 3 
Llençols 150: 6
Llençols de baix 150: 6 Llençols 90: 8
Llençols de baix 90: 8
Catifes wc: 3
Catifes d’habitacions: 6

EL NO COMPLIMENT D'AQUESTES NORMES POT PROVOCAR LA CANCEL·LACIÓ DE L'ESTADA EN EL 
MOMENT EN QUÈ LA PROPIETAT HO CONSIDERI OPORTÚ.

Molt més que una casa rural


