
  

                         

 

 

 

 

 
 

 

 

CAMPAMENT ES PINARET DE CIUTADELLA 
 

 

 

Referència:  Margalida i Joan (mestres des camp d’aprenentatge d’Es Pinaret)  

caespinaret@educaib.eu      971481702 - 609111006 

 

TARIFES GRUPS ESCOLARS  CURS 2022 

 
Trasllat Aeroport - Es Pinaret o viceversa. 

El preu de aquest servei amb un Minibús de 16 places es de 152.90 €  
El preu de aquest servei amb un autocar de 30 placés es de 1202.8 € 
A partir de 31 persones el preu x placa es de 6,75 € 

 
Trasllat Port de Ciutadella -es Pinaret o viceversa. 

El preu de aquest servei amb un Minibús de 16 places es de 71.15 €  
El preu de aquest servei amb un autocar de 30 placés es de 129.50 € 
A partir de 31 persones el preu x placa es de 4.30 € 

 
Excursió d'un dia des de les 9'00 a les 18 hores. Sortida i tornada al C A es Pinaret. 

El preu de aquest servei amb un minibús de 16 places es de 350.00 €  
El preu de aquest servei amb un autocar de 30 placés es de 414.00 € 
A partir de 31 persones el preu x placa es de 13.50 € 

 
Excursió de mig dia des de les 9'00 a les 14. Sortida i tornada al C A es Pinaret. 

El preu de aquest servei amb un minibus de 16 places es de 269.50 €  
El preu de aquest servei amb un autocar de 30 places es de  289.75 € 
A partir de 31 persones el preu x placa es de 9.50 € 

 
Anada i tornada Ciutadella - Es Pinaret   (Servei diürn) 

El preu de aquest servei amb un minibus de 16 places es de 160.00 €  
El preu de aquest servei amb un autocar de 30 places es de 180.00€ 
A partir de 31 persones el preu x placa es de 6.00 € 

 
Totes les tarifes ja porten el corresponent 10% d’IVA. 
 
El pagament dels serveis es farà sempre amb un mínim de 3 dies d’antelació a la data del 
primer servei.  

 
 

 

Condicions generals 

• La modificació de les dades anteriors pot alterar les condicions econòmiques. Preguem ens 

consultin. 

 

Central de Autocares de Menorca, S.L. 

NIF. B-16507964 

C/ Bajolí, 7 (POIMA) 

07714  Mahón -  Menorca - Islas Baleares 

Tel. 971 36 66 00            

Mail: reservas@centralautocares.es 

          presupuestos@centralautocares.es 
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• Els horaris de finalització de sopars o serveis nocturns no podran ser modificats el mateix 

dia del servei. 

• Els temps de disponibilitat dels vehicles i els períodes de conducció, estaran lligats als serveis 

definits a la fulla de ruta del conductor, y en qualsevol cas, hauran d’acollir-se a lo establert 

en la Normativa Comunitària C.E. 561/2006. 

• Aquest pressupost tindrà una validesa de 30 dies a partir de la data de referència (data 

d’enviament o lliurament) i la seva acceptació està subjecta a la disponibilitat dels vehicles 

en la data sol·licitada.  

• Per a la confirmació del serveis és imprescindible la confirmació del pressupost via fax o e-

mail o bé firmat i  segellat per la persona interessada. S’ha de tenir en compte que 

l’acceptació del mateix no implica la reserva dels serveis fins que no s’ha fet efectiu el 

pagament íntegre, que haurà de fer-se per transferència bancaria, com a mínim, 7 dies abans 

que tingui lloc el primer viatge. 

• En cas de cancel·lació del servei o serveis contractats, tot i ser per circumstàncies 

meteorològiques, l’empresa es reserva el dret de reclamar el cobrament dels següents càrrecs: 

o Cancel·lació amb un mínim de 24 hores d’antelació respecte a l’hora del servei: es 

reemborsarà l’import íntegre del servei contractat. 

o Cancel·lació amb menys de 24 hores d’antelació respecte al primer servei: Càrrec 

del 100% de l’import del servei (sense dret a devolució). 
 

• CENTRAL DE AUTOCARES DE MENORCA, S.L.,  tracta les seves dades personals 

amb la finalitat de gestionar la relació comercial, i es conservaran mentre es mantingui la 

relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. No es 

cediran a tercers llevat aquells casos on hi hagi una obligació legal. Te dret a obtenir una 

confirmació sobre si a CENTRAL DE AUTOCARES DE MENORCA, S.L.  estem 

tractant les seves dades i te dret a accedir, rectificar,  limitar el tractament o sol·licitar la seva 

supressió quan les dades ja no siguin necessàries, dirigint la seva petició a la direcció postal 

C/ Bajolí, 7 (POIMA)  07714 de Maó Menorca o  bé, a través de correu electrònic 

gerencia@centralautocares.es.  Igualment te dret  a presentar una reclamació davant 

l’Agencia Estatal de Protecció de Dades. En tot cas s’aplicarà el disposat al RGPD y LOPD.  
 

 

 

Moltes gràcies per la seva confiança 

Atentament, 
 

 

Miquel Coll Pons 
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