	
  
COM FER UNA RESERVA A LA WEB DE L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU D’ESPERANÇA

Per fer una reserva heu de seguir els següents passos:
1. Seleccioneu el dia al Calendari i l’equipament que voleu reservar en el formulari que
trobareu sota el calendari i espereu uns segons que s’actualitzin les dades.

2. Seleccioneu el dia que esteu interessats en el calendari (en verd els dies lliures i en vermell
els ocupats). També podeu seleccionar el dia des del mateix formulari.

Dia ocupat en vermell:

Dia lliure:

	
  

3. Acabeu d’omplir el formulari (assegureu-vos que el dia i l’equipament seleccionat és el que
voleu) i ompliu correctament el codi captcha (codi de seguretat) que se us demana (heu de
posar les xifres que trobareu a la dreta del camp). Feu clic a Enviar.

4. Confirmeu la reserva fent clic a Enviar totes les reserves totals o podeu reservar un altre
equipament fent clic a Afegir reserva.

•
•
•

Si voleu fer una nova reserva, seleccioneu Afegir reserva i heu de tornar a fer el procés
des de l’inici.
Si voleu confirmar la/les reserva/es feu clic al botó d’Enviar totes les reserves totals
I saltareu al sistema PayPal de pagament online.

5. Pagament de la reserva: des del dia 30 de desembre de 2016 totes les reserves es paguen
online des de la pàgina Reserves amb el sistema PayPay.
•

Podeu fer el pagament amb el vostre compte de PayPay si en teniu. En cas contrari heu
de seleccionar l’opció Pagar con Tarjeta.

	
  
•

Si pagueu amb PayPal:

•

Si pagueu amb targeta de crèdit:

•

Si tot és correcte la pàgina publicarà un missatge de conformitat i podreu tancar la sessió
o tornar a la web de l’Ermita.

	
  
6. Rebreu un correu-e a l’adreça que heu posat en el formulari de reserva amb la informació de
la vostra reserva (si no el trobeu mireu la carpeta de correu spam o no desitjat). Si no el
rebeu o teniu dubtes podeu escriure a reserves@
7. I recordeu que l’horari d’ús de les instal·lacions és de 8 del mati a 8 del vespre (hora límit) i
que les claus s’han de recollir el dia abans o el mateix dia al matí, de 9 a 10:30 h o de 12 a
13 h, a CA L’ESTANYOL de Cruïlles:
JOAN ESTAÑOL
C/ RAVAL, 6 (darrere les escoles del poble, sobre el camí que porta a Sant Miquel de
Cruïlles)
17121 CRUÏLLES
Tel. 972 64 05 57

