
 

 
1) CONDICIONS  - PARCEL·LES  

 

CONDICIONS DE RESERVA FORMA DE PAGAMENT: Per a confirmar la reserva només és 
necessari un pagament de 10 euros. 30 dies abans de la seva arribada es cobrarà l'import total 
restant de la seva estada en la seva targeta bancària. Per a reserves amb menys de 30 dies 
d'antelació hauran de realitzar el pagament del total de l'estada per a confirmar la reserva. 
Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la targeta de crèdit que ens indiqui en el procés 
de reserva.  

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: No es realitzaran devolucions dels pagaments realitzats en cap 
cas. Si per restriccions governamentals derivades del COVID no poguessin gaudir de les seves 
vacances, en aquest cas no perdrien res dels pagaments realitzats; podran fixar noves dates 
per a gaudir de les seves vacances, i sense data límit per a decidir-ho.  

VISITES: Els visitants dels hostes amb aquesta tarifa tenen 3 hores gratis sempre que no 
utilitzin la piscina ni els busos del càmping (Els vehicles de les visites no estan inclosos en la 
parcel·la). 

 

 

 

2) CONDICIONS – BUNGALOWS  

CONDICIONS DE RESERVA FORMA DE PAGAMENT: Per a confirmar la reserva només és 
necessari un pagament de 150 euros, i 30 dies abans de la seva arribada es cobrarà l'import 
total restant de la seva estada en la seva targeta bancària. Per a reserves amb menys de 30 
dies d'antelació hauran de realitzar el pagament del total de l'estada per a confirmar la 
reserva. Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la targeta de crèdit que ens indiqui en el 
procés de reserva.  

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: No es realitzaran devolucions dels pagaments realitzats en cap 
cas. Si per restriccions governamentals derivades del COVID no poguessin gaudir de les seves 
vacances, en aquest cas no perdrien res dels pagaments realitzats; podran fixar noves dates 
per a gaudir de les seves vacances, i sense data límit per a decidir-ho.  

VISITES: Els visitants dels hostes amb aquesta tarifa tenen 3 hores gratis sempre que no 
utilitzin la piscina ni els busos del càmping (Els vehicles de les visites no estan inclosos en el 
Bungalow).  

FIANÇA: A l'arribada, se sol·licitarà un número de targeta de crèdit en concepte de fiança. 


